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ΝΕ ΥΟΚΚ 



ΒΥ (ΟἿ 

ΤῊΒ ἴοχὶ οἵ 15 δαϊείοη. ἰ5 ἰᾶκθη Ποπὶ (Π6 ββοοπάᾶ 

(τεν564) βδἀϊτίοη οἵ [πΠ6 Αββομυ]ι5 ἴῃ {πΠ6 “ Οχίογα (]αϑϑβῖςδὶ 

Ταχίϑ᾽ 56 1165, ΡΕΒ]5Πῃ6α ὈΥ {Πε6 1Τὐηϊνευβϑιν Ῥγαθ5. ὙΠΕτα 

ΔΙΘ ἃ ΨΕΘΙΥ͂ ἴεν {αγῖΠΕῚ οἤδηροβ ᾿πἰγοάπςθά, ΟΠ] ΘΗ͂Υ οοτγθο- 

[ἰ0Π5. ΟΥ̓ ΤῊΪΠΟΙ ΕἸΓΟΙΒ ἴῃ 1ῃ6 ἰοχὶ ΟΥ̓ ἀρραγαΐιι5 Οὐ 5, 

ΜΏΙΟΒ Πα Θβοαραθα ποίϊοθ. ; 

ΤΠῈ Ῥοῖβαθ, {πουρῇ ἰξ 15 ΟΥ̓ ΠΟ τηφδη5 ἴθβε ποτη αΠΠΠ- 

ΟἸΠ]65. ἴῃ τορατα θοΙῃ ἴο ἰΠ6 ἰθχί πα της ἱπιθγργείδιοη, 

5. γεῖ οπβ οἵ 1πῃ6 βϑῃογίεδξ (απ οὐ ἴῃ6 ψΠοῸ]6 βαβὶθϑί) οἵ 

ΑΕβΟΏν]ι5᾽ ἀτατηαβ, Δ Πα 15. Δοσογα Πρ] ποΐ 56] ἄοπι {Π6 ἢγϑί 

τῃαΐ γοιηρ βίπαδηΐβ τοα. [Ι͂ῈΠῚ νυ  ηρ [Π6 σοΙηΙηΘηΐϊΑ ἐγ, 

1 Πᾶνα Ῥογηθ {ῃ15 αοϊ ἴῃ ΠηϊπΠα : δηα 1 ανα 1ποιυρῃς 1ἰ 

Βεβὲ ἴο ρῖνε ταῖπεῦ τῆοῦθ ΠΕΡ ἴῃ ἴῃ ποίθ5, π΄ ἀβα]]ηρ; 

Ὀοΐῃ ΜΠ τΠ6 δας ΠΟΥ 5. πηθδηϊηρ Δ Πα τ ἢ {Π6΄ στατητηδίϊο] 

τιδᾶσα, Πα η που] θ6 τε γε [ῸΥ ποτα δαἀναποδά ἐπα θηί5. 

Ιη ἴῃς Τηἰτοάποίίοη 1 παν επαθανοιτσεα ἴο οἶνα, ἃ5 ὈγθΗν 

Δα ΟἸΘΑΙ͂Υ ἃ5 1 οου]α, 59 ΠΕΙρΡ ἰονατάς. 1ῃ6. ἀπάοΓ- 

βίδα ϊηρ οἵ {Π6 ᾿Ϊαγ, ἁπα ππδϑίϊοηβ σοηπθοίθα ΜΠ 1, ἃ5 

ΜΟΙ] 6 πιοϑί τιβϑι! ἴο ποθ ὴο ψοῦα ΠΚοὶγ ἴο τεαάᾶ 

ἴ.-. 11 παν αἷδο δα θα ἢ Αρρεπαϊχ, σοηϊαϊηϊηρ ἃ [αν 

ἸΟΠΡΕΓ Ποΐθϑ Οἡ 50Π16 οἵ [πΠ6 Πβίουιοαὶ ΡΟ ηΐ5 γαϊβθα ὈῪ {Π6 

ῬΙαν, δηα οὔ ΟἿ ταΐμου ἰηἰγοαίθ απθ δίῃ. ΘΟΠΟΘΓΠΙ ΩΡ; τῃ8 

ΟΥΡΊηαὶ ἰοχί. 
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ΡΆΒΕΑΟΙΝ 

Τι ἰβ ποῖ πϑοθϑϑαῖν ἴο πιθηξίοη (Π6 δας μου 165 ἀπα δαϊ- 

[ἰοπ5. οἵ ἴπ6 Ῥῖαν ψΏϊο 1 Πᾶνα οοήἠβα θα, ἃ5. {ΠΟῪ ἀγα 8]] 

Θππαπ]ογαιθα τη {Π6 ἸΙδῖ, σίνεη ἴῃ {π6 Τηϊτοαποίίοη, οι οἵ 

1η6 οαϊίοῖβ οἵ Δοβοῆγ 5 45. ἃ ἡΠΟΪ]Θ, δηα οἵ {Π15 ἀτατηα 

ἴῃ ΡῬαγ οι] 1, ἃ5. Μ0Ὲ1]] ἃ5. οἵ [ἴΠ6 ΠΊΔΗΥ͂ ΒΟ ΟΪαγβ: 0 Πᾶνα 

ςομ θα οα σπρροϑιοηθ οὐ ἰβο]αἰθα ραβϑαρεβ. Βεΐ 1 ἔδεὶ 

Ῥομηᾷῖ, ἴῃ [Π1|5 σοπποχίοῃ, ἴὉ ΡΥ ἃ 5ρθοῖδὶ {παῖ ἴο 

Ὁτ. Ν. ὙγεοϊκΙοη, Πο56. ΜΟΥ ἢ ΔΕΒΟΏγ]τι5, σοη πηπ64 

ἴου ἃ ἰοῃρ 5θυ165 οἵ γϑαῖβ, 5. Ὀθθὴ 50 δουπαδηθν ΠεΙρία] 

ἴο Δ11 βἰπαθηΐβ. οἵ ἴ[ῃ6 ροβδί. ὶ 

ἌΣ Θ 
ΟΧΕΟΚΡ, “2γ11, τ9οο3. 



{ΠΟ ΠΕΊΤΤΟΝ 
δι. ΤῊΕ ΡΓΑΥ ΑΝῸ 15 ῬΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΞΒ Ῥεῖϑδα νγὰ5 δοίβα δἱ Δί θη ἴῃ 472 Β.6., δηα ἰ5 πεγείοτα 

ἘΠ6 βεςοηά οἵ {πε δἜχίδης ἀταπηαβ οἵ Αθβομυ]οβ, σοπηϊηρ αἴξ {ΠῸ 

ΘΌΡΡΙΪςε5. ἴῃ ἀαίθ, ας δύ! ει {πᾶῃ 411 {πΠ6 ταδί. ὙΠῸ εχίγδοϊ 

[τοῖὴ {Π6 διδασκαλίαι (οΥ οὔ οἰ Δ] 15.585 οὗ ἀταπηαῖίς σοηίθϑίβ), νυ ΠΟ ἢ 

5. αυοίεά ἴπ [Π6 “ ἀὐριμηθηῖ᾽ ῥτεῆχεα τὸ {π6 ἰεχί, [6115 ι15 {88 

ἀαίε, {π6 παπιθβ οὗ {π6 ἔοι ρΙαγϑβ νι ἢ νυ μῖ ἢ τπα ροεῖ οοτηρείεα, 

Δ {π6 δοῖ ἐπαΐ πα νγὰβ νἱοϊοτίουβ. ὙΠῸ ρῥ]αγβ νεῦα Ῥῃΐηδα5, 

Ῥεῖβαθ, ἰδυϊζος. Ροίηΐϊειιϑ, αθα Ῥγοπιθίπειβ, {π6 Ἰαϑί. θεϊηρ {Π6 

ὁ βαίγτίς ̓  ἀἄγδτηδ, οὐ ΠΡΏΤΟΥ Ρίθοα (ἀ5}8}1}7 σοηίδίηϊηρ Δ Ε]οιηθηΐ 

οὗ Ῥυτ]654116) νυ] νυ μΙοἢ ἰξ νγὰβ ἴΠῸ σιδίομη ἴου βϑἢ σομΊρθη8 

Ροδί ἴο φοποϊάθ Πῖ5. βουῖθβ οἵ ἀγάπιαβ. ὙΠθ Ῥσομπηθίμοιι5 νγὰ5 

(4116 4. (1 115. {{|] 1116) Προμηθεὺς Πυρκαεύς, οὐ “ Ῥτοπιοῖμαι5 {π6 

1 ἴγε-Πσἤζογ,, ἴῃ6 πάπα Ῥεῖηρ οἰθαΥΥ ἃ Ρατοαν οἵ {με ΨΕ]]- 

Κηονῃ {{Π16 Προμηθεὺς Πυρφόρος, “ Ῥτοτηείπει5 {πῸ 127-717: 67,, 

ὉΠ66Γ ννΒΪΟΠ ΠΕ νγὰβ γΟυσῃρροα αἱ Αἰ Πθηβ δ]οηρ ψ Π {πῸ ΕἾτο- 

Βοά Ἡερμπαϊβίοβ. Α {ταρτηθηΐ 15 {ποθ Ὀγ ῬΙαἴατοι (Μοτγ. δ6 Ε), 

ΨΈΟ {6115 τ1ι5 ἱπαΐ ἴῃ {Π6 Ρ]αν ἃ ϑδίῖυυ, γπθη ΠῈ ἢγβί 58} ἢΓΘ, 

εὐϊεά το κἰβ5 1ἴ, ἀμ Ῥτοπιθίπειιβ οσῖθα το Βΐπη, “οι ροαξ! γι] 

ῬῈ ᾿διηθηςηρ' ΟΓ γουγ Ὀεαγά. ὙὉὍΠπὲ βυθ]εοίβ οἵ [Π6 οἵ πεῖ Η]αγϑβ 

ΔΥῸ ΘΠ]ΌΔΠῪ ταπιοία ΠῸΠῚ ἴπ6 Ῥεῖβαδθ πᾶ ΠῸΠῚ Ἔδοῃ ΟἰΠΕΓ. 

ῬΗΐπουβ νγὰ5 ἃ Τηγαοίαη Κίηρ, ΡΠ ΙΒΠΘα [ΟΥ̓ ΟΥΠΘΙΕΥ ἴο Π]5 5ΌΠ5 

ῬῪ {πε νἱ 5ἰ15 οὔ {πὸ Ηδύρίθβ νῃὸ ἀβῆ!εα απὰ ἀδθνουγθα ἢἶβ ἴοοά. 
ΟἸδυῖκοβ οἵ Ῥοίηϊα (1π Βοϊοία) ἔβα ἢϊ5. πιασθβ οἡ Πυμπηδη ἢδ5ἢ, 

θα θη (Πἰ5. πππαΐαγαὶ! ΓΟ οΥ ο οηΕ οσοαϑβίοη [δ]]6, Π6 ννὰ8 

ῬΕΠΙΒΠοα Ὀν Ῥεϊηρ ΠΙΠη561{ ἀδνοιταά. 

ΠΕ Ι5 οὈνίοιι5 {παΐ {Π656 ἴοι ΡΙαγ5. νεῦθ σοι Ρ] αίεὶν πἀποοη- 

ὨροϊΕά ; ἀπα ἴἰ 15. Ἔνϑὴ τίποτ αἰ Βίσα] το ᾿πηαρίηα μον [ΠΤΕ6 

50} γα ρ 165, οὗ νυ ΠΙΟἢ ἐπ ἢγϑί ἀπ {Πϊγὰ ννεσα θαββα οἢ νεῖν 

1 Αεβοῦ. ΕΊαρ. 207 (Οχροτά ΟἸαββίοαὶ Ταεχίϑ). 
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ΡΕΆΘΑΙΝ 

ῬΥΪΠΆ να την ιΠ5, ἀπά {πε βεοοηᾶ ννὰ5 ἃ ᾿ἰϊβίοτὶς δπᾶ ρδίτϊοιϊς 

ΡΙαν, οοὐἹὰ 6 δοίβα βισοθββίνειν υυϊμπους ἃ σογίδίη ἔβα! ηρ 
Οἱ ἸπΠοοηρΡΤΥ. 

- Ηονανεῦ {Παΐ τηᾶν θ6, {πΠ6ῈῸὶ Ῥεῦβϑθ 5 οἵ ἴπη8 ρυβαΐεϑί Ἰηίοσγαϑὲ 

ἴο τ15, ἃ5 Ππ6 ΟΪῪ εχίδηι ατεεῖ Πἰδίοτις ραν. ἴΐ νναβ᾽ τποάε] δᾶ 

(να ἂύα ἰο] ἃ ἴθ {ῃ6 Ατραμηθηῖ) οἡ {π6 “ Ῥῃοεηϊοίδη ΨΥ οσαθη οὗ 

ΑΘβο νυ ]οΟθ᾽ ριβάθοθβϑοσ ῬΏΤΥΏΙΟμοβ, ΨηῸ ἀροιΐ 477 ἰτεαϊεα τῃ6 

56] }58π|6 βαθ]εςΐ οὗ {πΠ6 ἀεἔβαϊ οἵ Χεῦχθβ, πα ἴῃ ρδτγίϊουϊαῦ μαά 

ἃ. 5666, δ {Π6 Ορεηϊηρ οὗ {π6 ἀγβηγα, ννμοτα {πΠ6 ἀϊβαβίτουιβ παν 

νὰ 5 Το ροσίεα Ὀγζ ἃ Ῥεγϑβίδῃ 5ῖϊανθ. ΤΠ6 βϑαπηθ Ῥῃτγγηίομοβ, ἀρουΐ 

βενθηΐεθῃ γε δ 5 681]}16Γ, πδα ρσοάιορά δὲ ΑἸ Πθη5 δποίμου Ὠϊϑίοσιςδὶ 

ΙΑ οὐ 16 “(δρίυτε οἵ Μιϊείοβ  Ὁν {π6ὸ Ῥουβίδῃβ ἴῃ {πε΄ νναῦ 

ψ ΙΓ 1Π6 ΙοπΙδ σΟ]ΟΠΪ65, ον 50 ἀἰβίσεϑϑαα τπ6 Αἰπϑηϊδηβ 

{πᾶ {πον Πηδα {Π6 ροδΐ τοοοὺ ἀγαοῆτηδθ. ὙΠΕ656 ἔνο ρ]ανϑ, δῃὰ 

1ῃ6 Ῥαῦβαθ, αὐ {πῈὸ ΟἿΪΥ Ἐχοθρίϊοηβ να πον ἴο [86 οἰ ποῦννβ6 

ὈΠΊνΕΥΒ8] ργδοίϊςα οὗ ἐπ6 Αἰπθηΐϊδῃ αγαπηδίδίβ, ἰο ἄταν {ΠΕ 

5 ]6οἴ5, ηοὲ το σοη ΕΠ ροΥαΥν Πἰβίοτν, θαΐ ἔγουη [Π6 βαίοσ δηά 

τοΥα δρυηάδηϊ πηδίοσιαὶ οὗ {πὸ ἤδγοῖς πηγίῃβ. ὙΠΘΓα ψετα ἵννο 

οὈνίοιι5 δάνδηῃίασοβ [ἢ {15 σουτῖβα, αρατὶ ἔγοτα {π6 ἕδος {πδΐ {π6 

την ἢ 5 σου] Ὡοΐ σῖνε οἥξηςα. ΒΥ ἢγϑί, Δἰπεπΐδῃ γαρεαν ἴοοὶς 

ὨδίαγαΙΠν ἔοσ 115. βι ] θεοὶ {886 ΒΈΓΟΪΚα5. ΟΥ̓ οὐἱ865 οἱ Εδίβ, βυάάβθῃ 

ΤΟΝ Υ5415 οἱ ἰογίπηθ, δηᾶ (η6 ἴἰκ6; ψῃῖοῃ δ΄ ΟἸΘΑΥΥ ΤΉΟΤΘ 

ΕΔ 511 [ομΠα ἴῃ [886 ΡΟρυΪδΓ τηγίμ]ς 41 [4165 οἵ Κίῃρϑ δῃα Πειοαϑ 

δὴ ἴῃ σΟΠΘΠΊΡΟΥΑΥΥ Ὠδίϊοηδὶ Ὠϊδίοτγ. Απα ϑβεςομάϊν, {π6 

Ροδί ννὰβ ἴἢ [8 ἰουπίεσ οᾶδα ἰεῖξ [αι ἴγθευ [0 τεπιοᾶεὶ [ῃ6 

βίγασίατα οὐ {π6 δίοιν δῃηᾶ γα - δ ΥΔΏΡ 6 115 ἸΠοΙ ἀΘηΐ5: δα 50 ἴο 

τα δ οἱ τπίηρ παν. Απά {π|5 ἐγεβάοπι νγὰ5 δου πάθην 

1566], 85 ἴΠ6 εχίδηϊ {πιτίγοϊζῃτεα ἱταρθάϊθβ ἃ δἴοπθ ΘῃΟῸΡἢ ἴο 

5ῆον. ἴῃ {Π15 σοῃῃεχίοῃ ἴξ 15 πιοϑί βιρ:ϊδοδηΐ τπδΐ ἴΠ6 ΟἿΪΥ 

[τες ὨΙβίοσις ρῖαγϑ οἵ ψῃῖοἢ να Κῆονν ἴπ6 5] εο5 411 4}Π|τ6 468] 

ΜΙ [Π6 οἰγασρ]εβ οἵ τεοῖκα ἀραϊηϑδί Ῥεγϑία, δῃᾷ ἴνο οἵ {Πειη 

ΜΓ [Π6 ονετγίησγον οὗ Χοῦχοϑ δ 54] Π}15: δῇά δ]50 {Πδΐ, 85 τ 

85 να πον, ἔπεσα γᾶ 0 ἰῃϑίδῃςβ οὗ βοῇ ἃ ρἷαν Ὀθίηρ ραΐ οῃ 

{86 βίαρε 1αΐεσ [ἤδη 472, ἴῃΠ6 γεϑαῦ οἵ {πε Ῥεῦϑδβ. 

ΥἹ] 



ΤΗΕ ΡΙΟΤ ΟΕ ΤῊΗΒ ΡΕΆΘΒΑΒ, 

2. ΤῊΒ ῬΙΟΥΤ ΟΕ ΤΗΕῈ ΡΕΒΒΑΕ. 

Τῆς Ῥεῖϑβδε, Π|κ {ΠῸ6 ΘΊΡΡΙΙοα5, πα5. ΠΟ ὈΧΟΪΟΡΊΙ : ἴ ΟΡΘΏΒ αἵ 

οὔςα ἢ {π6 δπίγαπος οἵ ἴΠ6 σμοσιι5 οἵ Ρεγϑιαἦ δ] ἀετβ. ὙΠῈ 

506Π6 15 ἰαἸἃ Ὡδᾶγ {ΠῈ6 ραῖδαςε οἵ Χοῦχϑβ αἵ ϑ:158, νἤετα {Π6 απ θθη- 
τποΐ ΕΓ Αἴοϑβϑα [ν8 5,5 νυν! ηρ᾽ ἴΟΥ Πανν5 το πὶ ΧΈΥΧΘβ, ΠΕΥΓ 500, γ»ῃ0 

15 ἀναγ. ΙΓ Π15 ναϑί ἈΥΠῚΥ ἴθ ατεεοθ. ὍΠ6 ἰοπι οὗ [ΑΓΕ ΪΟ5 15 

ἴῃ βρ!ῃιί οἵ {πῸ διάϊθηςα. 

Τὴ ΟΒοσι5 θβοῦ)α {ΠΕ ῚΓ δηχίείγυ : ἔοσ “{Π6 ΠΟ] ϑἰσθηρ οἵ 

Αβια 15 ΡΌΠ6, δῃηά {ῃετα 15 ἢο παν (12-16). ΤΟΥ πε ἀθβοῦῖθα 

1π6 Ιεδάδιβ δηά πε ἀΐνεγβε σοπίϊηρσεηΐβ, Ποῦβα, ἰοοΐ, ἈΥ 6 Γ5, 

Δα ἤδαίβ, νυν οἢ ἀγα ροης (17-4). ὙΤΠῈ πιείγα {πο σΠδηρα5 

ἔγουὴ τλδυοῃϊηρ ἀηαρδθβίβ [0 ΓΕΡΌΪΑΥ Δ Ἰβίσορῃϊο ᾿γτῖσθ. ὙΠΕῈΥ 

ἀδβοσῖρα τῃ6 Ὀτιᾶσε ονοῦ Ηε]]εϑροηΐ, ἴΠπῸὶ ᾿ΓΓΘ ΘΙ 5110]6. σεα δηάᾶ 

Ἰδηα ἔογςοεβ (65-92) : (ῃ6 πηςετίαιηΐν οὗ ἰδία : 5σῆον πονν ἤδανθῃ 

Πδ5 || 4 Ῥεγϑβία ἴο ρτθαίῃηβϑβ ἴῃ βηρίγε δηα σοπαϊαβί : ἀπα {πεν 

δὶς ννμαΐ ν}1}} θῈ {π6 εηὰ ἢ (93-114). ΔΜῚ] {π6 Ιαμα Ὀε επιριϊεά 

οὗ 115 Ρῥτγοίϊβοΐουβ ὃ {ἸΔ]ηρσ5 γα νναῖϊῖ : Ραΐϊ Πεῖα ἰἴ5 {π6 παεθῃ ! 

(ττς-τς4). (Ρατγοάοβ 1-154.) 

Αἴοϑϑα εηΐεῦβ ἰῇ ἃ οδί, δηχίοιιβ αηα αἰἸϑιγαςίβα : 5Π6 ἀθβοσιθθβ 

8. ἄτθαπὶ 5ὴ6 μα5 μα : 5Π6 ϑὰνν ἃ Ρεύϑβίδῃ δηᾶ ἃ Οτδεὶς ννοπηδῃ 

βίσνίηρ ἰοσείμεῦ : Χούχοβ γοκεα {πθπὶ ἴο Πιἰβ οαῦ: Ῥαΐ {πε 

ατξεῖς ννὰβ ταϑίϊνε δηα ονεσίῆσαν [Π6 σασ. 516 ψοκα δηά νεηΐ 

ἴο βδογϊῆςθ, δηα 5ᾶὰνν 8 ΟΠΊΘΗ : ἃ ἤαν]ς αδἰζδοκίησ δὴ δδρῖα. 

ΤΠΕ ΟΠΒοῦα5 δαἄνῖβα ργαγοῦ ἴο {π6 ΡΌα5, Δηα το ΠλΑτεῖοβ (155-225). 

516 ποχί “ιθβίίοηθ πθπὶ ἀροὰΐ Αἰπθηβ: θη ἃ ΠΊΘΘΘΘΏΡΕΓ 

ΔΥΓΙν 65 δηα ταροσίβ {πΠῸ ἀείςξαϊ οἵ [Π6 νυν ῇοἹα δΥπΠῚΥ αἱ 5414 Πγ15, ΠῚ5 

416 Ῥεϊηρ ἱπίεσταρίεα ὈΥ οὐῖα5 δηα σιδϑίϊοηβ ἱτοπὰ {Π6 ΟΠοτι5 

(226--.289). ΤΠρη Πα το]δίθβ ἴῃ {11 ἀεἰ1} το ἴῃ8 σιθεη τς Ῥδίι]ς 

δηα ἀδβίγαςιοη οἵ 1Π6 δυπὶγΣ ὍΤὴδ ἀπ6θη ΡῸ65 ΟΠ ἴο ρτὰγν : δηά 

Ὀἰά5 {πὲ εἰ ἀεγβ οόῃβαὶῦ (29ο-531). (ι5ῖ Ερεϊβοαϊΐίοῃ, 155-531.) 

ΤῊ βίαρβ 15 διηρίν: ἂἃπα {πΠ6 (ΠοΟΥΙ5 Ἔχρύαθϑϑ (ῃ6 ἄθβρδὶγ 

οὗ 1π6 ἰαῃᾷ δ 1π6 οὐυβῃϊηρς αἰβαβίου--- Ἔβρθοῖα!Πν {Π6 βοῖτονν οὗ 

1ῃ6 Ὀεύβανεα νψοπηθη. ὙΠΕΥ οοηίζαθί ΧοΥχθϑ᾽ ἔα] τα ν] ἢ 

Τατοῖοβ᾽ ν]οίουίεβ : Ὀγοοα οἡ {Π6 ἰαΐς οἵ [Π6 ἀγοννηθα ογαννβ αἵ 

ΘΔ] Δ Π115, [Π 6 ΑΥΤΟΝ Ἔβοᾶρα οὗ {Π6 Κίηνσ, απα {Π6 ΡΕ1}] οὗ ἀϊδογάεγ 

ΛΕΒΘΗ. ΡΕΙΒ. ὙΠ Ὀ 



ΡΕΆΒΑΒ 

ΔῊ τανοῖῖ, ἢονν {Παΐ {ΠῸ ῬοννεῚσ οἵ σοηίγο] 15. σοηα, ποῦν ὑπαὶ “{Πα 

ὈΙοοα-ϑἰαϊηθα 5011 οἵ Αἰαβϑ᾽ βϑαρισε 1516. ΠΟΙ 45. 411 {πὸ πηϊσμὶ οὗ 

Ῥογϑβία. (ιϑβι ϑίαβιπιοη, 532-507.) 

Αἴοββα σείαγηβ οὐ ἔοοί, 1ἢ ΤΟ ΓΉΙΩΡ σα (607--8), Ῥεδτίηρ 

οἤετγιηρβ ἴο {πε ἰου οὗ Π)αγεῖοβ, ἀμ ο 4115 οα ἴπ6 ὉΠούαβ τηθδη- 

ΨΈΙΕ ἴο βἴηρ' δὴ ἱπνοοδίΐοῃ ἴο [μ6 βρίγιε οἵ [με ἀβαδά ἰκίησ, ψψἈ 116 

586 Ρουτβ [Π6 ΠΙΡαϊίοηβ5. Τὴ ΟΠοΥι5 Ρταν ἴο Ἐλατίῃ, Ἡ ουπΊ65, 

Δ 4 Ηδά65 ἴο βεηά {ΠῸ βρισιξ ἃΡ ἴο {ΠΕῚΓ αἱὰ : πεχί ἴπενὺ δά ᾶγεϑβ 

Πατθῖοβ ΒΙΠ1561{, 5ρθαῖὶς οὗ Πϊ5 δηοῖθηΐ ρύόννε55 δηα ννϑάοπι, απ 
ῬΙά Πὶπὶ σοπλα ἴο δασ {πῸ [816 οὗ {ΠΕῚΓ ταὶ δηά οῖνε σουηβεὶῖ. 

(πα Ἐρεϊβοάϊοῃ δῃηᾶ σηά ϑίαβίπιοη, 598-80.) 

Τλαταῖοβ ἀρρθδῖβ δπμα σπδϑίϊοηβ Αἴοβϑα, Ο [6115 Ὧι 411: 6 

ΕΧΟΪΑΙπ5. δὲ {Π6 [Ο]]Ὺ οὗ Χεῦχαϑ ἴῃ {πιηκίησ ἴο “ σμαΐη {π6 ΠΟΙ͂ 

ἩεΙεθροηΐ δηα ΡῈ πρ τεσ τΠΔη Ῥοβειάοη. Ἧΐς ἴῃδη τΈ6 4115 
1η6 ιβίοῦυ οὗ 1πΠ6 Ῥείβίδῃ δηριῖα, δηα Ὀ]απηῈ5 Χεῦχεβ [ῸΥ 

ἀἸβορεγίηρ ἢϊ5 1] αποίοη5. Ης ὈΪ45 ἰΠ6 Ῥεουβίδῃβ γεποιηςα 81] 

Ιάεα οἵ σοπαπειηρ ατξεςθ, δηα ΡΙΓΌΡΠ65165 (Π6 ΓατιΠεῖ ἀἸβαϑβίευ 

αἱ Ρ]αίαϊα. [εἰ Αἴοβϑα ννασῃ Χούχθβ. (9τὰ Ἐρεϊβοάϊοῃ, 681--ὃ51.) 

ΟΠοΙ5 ϑίηρ [Π6 ῥζαΐῖβϑε οἵ Ἰϑαγεῖοβ, π15 σοῃαιθϑίβ οὗ οἹ165, 

{Π1065, 5685, 5] η 45; Π15. ἜῆεΎρυ, ᾿ἰ5. νι βάομη, ἢ15 ροννεῖ. (3τά 

Θ(αϑπΊοη, 852-908.) 

ΧΕΥΧΘΒ ἈρΡρβαδΐῖβ, δ! πε δηά [π6 Ὁμπούιι5 ἀθ] νοῦ ἢ δἰ οσγηδία 

Βοῆσθ {Π6 κομμός, ΟΥ̓́ΪαΠηΘηΐ ΓῸΓ {πε [8]16η. ὙΠῸ ΟΠογ5. ἀϑβὶς 

Δίζου 411 {Π6 ΤΠ ϊεΐβ : δῃηά [6 ΚΚιησ σαῇ ΟὨΪΥ Ῥεννα1] {Πεῖτ ἀθδίῃ. 

ΤΠΟ ΡΙαν οπα5 νι 115 Δ ΠΡ ΠΟΊΑ] Ἰατηθηίαίίοη, (Εχοάοβ 909- 

1076.) 

8.3. ΚΕΜΑΚΚΒ ΟΝ ΤΗΕΒΕ ΠΒΑΜΑ. 

ΤΗϊ5 ΟΪΑΥ νᾶ5, 85 ψε πᾶνε 5Ξεθῆ, {π6Ὸ βεοοηῃά οἵ ἴδε δχίδηϊ 

Οτεεῖς ἀγαπηαβ: δηα Ῥοίῃ 1Π6 βαυ ἀαΐαθ, ἀμ τΠ6 5ἰζείςῃ οἵ {Ππ6 

ΡῬΙοί σίνθη αϑονϑ, νν1}} ὑσερασβ τι5 ἴο Ἔεχρεοΐ ποΐ 50 τη πο ἃ Ῥ]ΔῪ ἴῃ 

ἴῃ6 πιοάδῃ 586η86, 85 8 ῥίοϊπὲτεϑαιθ ργαδεηςπηθεηΐ οὗ ἃ 51Π5]68 

ΒΕΓΠΚΙΩρ ᾿ποϊάθηΐϊ, ἴῃ ἃ βείξηρ οὗ ροείϊς ἀδβδουιρίίοη δηᾶ ᾿γυῖς 

5οηρ. Απά [Πΐ5 15 γαῖ να ἢη4, Τῆς 5ι}]εςΐ 5 [Π6 οὐ σὴ δ 
ἀἰϊϑαϑβίεσ βυῆεγεά αἱ 54] η}15 δῃά Ρ]αίαϊα Ὀγ ἴπ6 ΔΥμῚΥ δῃά ἤβες ᾿ 

οἵ Χεῖχϑϑβ, α5 ἰἴξ ψουα ἀρρθασ θη ρταβεηίεα ΠΌΠ [Π6 Ῥειβίϑῃ 

ν1Π] 



ΚΕΜΑΚΚΘ ΟΝ ΤῊΗΒ ὈΚΑΜΑ 

Ροϊηΐ οὗ νῖενν. ὙΠῸ διγαηροηηθηΐς 5 εβεξοίϊνα, ας εχ γθ ΕἸ Ὁ 

5016. γε Πᾶνε ἴῃς δηχίείν οἵ ἴπΠῈ6 τε δηα [ἢ6 Ρεορὶε 

βίνεη ἰη ἴΠ6 ἢγϑί βσοεπα δηα σἤοΙα5 ; (Π6 {Π1]]ΠἸΠὴρ παγγαίϊνα οὗ 

[Π6 ΠΊΘΘΘΕΠΡΕΥ Μ»ὴΟ ΤΟΡΟΥί5 (Π6 βεαῆρῃίς; [Π6 βυμηηοηϊησ, ὈΥ 

ῬΓΔΥΕΥ Δη4 οἤσγιηρσϑ, οἵ {Π6 σποβί οἵ 1)αγοῖοβ, ννῆο ἰοτγείςε] 5 {ΠῸ 

Τα ΠΕΥΓ ΌΪονν οὗ {Π6 Ῥαίι]6 αἱ Ρ]αίαϊα : δηά {π6 τοίυση οἵ {Π6 

ἀείδαίεα δηα ἀδϑραϊσηρ ΧΈΥΧΕαβ, ἐμ αϊηρ ΜΠ [ἢς Ἰαπηεηίδίοη οὗ 

Κιηρ δῃηα Ρεξορῖὶο ἴοσ {πα σα]η οἵ ἔπ ποϑί. ὙΠαΐ [5 411. ὙΠΕΙῸ 15 

ὯΟ ΒΌΓΡΓΙ56 ΟΥ̓ τπηδχρθοϊθα ἐνεηΐ, 85 ᾿πα 666, ἴῃ ἃ ΡΪαν ἰουηά θα 

ΟἹ δοίια] Πἰβίοιγ,  οσα ροοΐῖ δηᾶ δπάϊθησο Πδαῖ 4116 Ῥεδη 
ΔοίοΥβ, νγἃ5 ΟὈν]Ουι5}Υ ᾿ΠΠΡΟϑϑῖ 016. ὙΠΕΟΙΘ 15 ΠῸ ἀγών, ΠῸ 5[ΠῸΠΡΌ]Ο 

οὗ Πορε δῃᾶ ἔδασ, 5 ἢ δ5 ἴθ ἴΠ6 ΘΈΡΡΙΪςε5 δα 45. 1ῃ6 πηαϊῃ 

ἱπίεσγεβί ἴο {πε βϑιτπδίϊοη : ΠῸ ΟΠοαιογα ἰογίαηθ, βιο ἢ ἃ5 ἴῃ {Π6 

Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας (804) ἰεΙηροῖθ {πῸὶ ἰταρσθᾶγ, βηδὈ]ησ {ΠῸ 

ΤῊΘΒΒΘΠΡΕΥ ἴο 540 “ἴπ6 ΟΥ̓ 15 βανεὰ ; ἴΠ6 ῥυίησθϑ δἃ.ΥῸ ϑ]διηἦ: 

ΟΙ 5 ἴΠπεῖ6 ΔΩΥ σοηϑι ἀδγδίίοη [ΟΥ̓ {πῸ ἔαΐατο : (οσ {π6 5Πδάς 

οἵ Τθατγοῖοβ ἀδηοιηςοϑ Πΐβ σοη (782), δη(, [οσεί! ]Πησ (45 να 58.) 

{Π6 τα]η αἱ Ῥ]αΐαϊα, ἐου 145 Γατυτα αἰδοῖα οα ατεεςα (790). 

Τῆὰ5 1τΠ6 ἀτάαπηα, 1 5] Π1ΡΙῈ δηα Ὀγοδα [ἢ 115 σεηθίαὶ οὐ ]1η6, 

νὰ 5 ΟΠ6 {Πδΐ βιιεα αἴ οησα {Π6 {1π|65, {πΠ6 Ρεορὶβ, δηὰ [6 ροεί. 

ΤΠ ΡΥΘΟΔΙΙΟΙι5η655 οὗ 411] Πυπιαη ἔογίπηθβ, [Π6 (411 {παΐ ανγαῖῖ5 

1Π6 ρῥτοιά, (ῃς6 Ἰδδίοιϑυ οἵ [6 σοάϑβ {Ππαΐ {πγϑαΐθηβ 411 Ἔβχοδβϑῖνε 

ῬΟΨΨΘΙ ΟΥ̓ΡΙΟΘΡΕΓΙΥ͂ οὗ τηβη---Π 656 ννεσα ἀβερὶγ-τοοϊεα Ρε]]εΐβ οὗ 

τῆς Πίῃ-οοπίυσν ατεεκβ, αηα {παν σου] ποῖ [41] ἰο ΡῈ ρτο- 

Του ]ν [εἸὲ ὈΥ τΠο56 πο Παά, Π|κ6 {π6Ὸ6 ροεΐ δῃπα ἢῖ5 σοηΐεπι- 

ῬΟΓΔΓΙΕ5, δον σθθη {Π6 σΟΙ]]αρ56 οὗ {πΠ6 νη ο 1 }]6 Ῥειβία δὲ 

Μαγδαίμοη δηα ϑδ]απηῖθβ. ΤῸ Αδϑοῆυϊος ἴῃ ραγίϊου!αγ, {Ππ6 58 

1πουρῆῖβ νεσα ΠΑΡ ΙΓ }}Ὺ ργαβθηΐ : δηα ἴῃ6 Ῥοῦβαθ 15 80 ΘΔΙΥ 

Ἰγτῖς ρασϑαπὶ ψ ἢ 1Π15 ἘΠ 6 16 ΤΌΤ 1[5 ΠΟΥ]. 
πῃ ἴῃς ἀεία115, ἃ5. νγ6}} δἃ5 ἴῇ {Π6 σϑῆθσαὶ βοῃαηΊα οὗ [Π6 Ρ]αν, 

Πα πλποἢ {παᾶΐ 7511ῆ65 [Π6 Ῥοαϑί ρμυΐ Ὀν Αὐϊβϑίορμαηθβ (Ετορϑ5 

1026) ἱπίο ἴΠ6 ροεῖ᾽5 πιουῖῃ, {Ππαΐ [ὉῪ {Π|5 ραν] “μῈ παά τπηδάς 

ἴΏΘη Θάρα ἴο σοηαπεῖ {πεῖγ ἴοεϑ, πα σἹου πε ἃ ϑρὶοπαϊά 

νἱοΐουν, {ΠΕῚῈ ἀΥ6 4150 ποῖ ἃ ἔδνν γε Πἀθγ5 {παΐ Αἰϊς ἀγατηδ 15 
511}} ἴῃ 15 Θαυν βδίασεβ. 00 ἢ ἀτα {πε σγοίθδαια Ἰρηούδηςα οὗ 

Αἴοβδθβα ψμεῦα Αἴπεηβ ἴ5, ΠΟΙ ΠοΥ (Π6 5ο] ἀϊθυβ ἀγα ον ΠΊΘΏ, 

ΙΧ 2 



ΡΕΚΘΑΕ 

ναί ΠΟΥ {ΠΟῪ τα τ] δα ὉΚ ἃ Κιηρσ (231-242) : δῃηᾶ ες ϑβίταηδα 

ςοπατοη οὗ πιϊηα νος ἢ τΠ6 ἀδαα Τατεῖοβ εχ ιῖ5. Ηδ κπονν5 

1Π6 Γαΐυτα, ἔοΥ Π6 ῬγΌρΠ65165 {ῃ6 Ῥδίι16 οἵ ΡῬ]αίαϊα ἴῃ βοπλα ἀεί: 

(816) : Ῥπὶ Πα Πᾶβ ποῖ πεατά {6 πϑννβ οἵ ϑ8ϊδῃῖβ ΏΙΟ ἢ 15 

Αἰτοδγ βοθ να 5. οἱα (693 544.). Ηδ Ὀ]απιθ5 Χεύχθβ ομἸ ον 

Του “ σμαϊηϊηρ τἴπΠ6 ἩΘΙ]ϑροης᾽ δηα ἀεβίσγουίηρ [Π6 ροάϑ᾽ 5ῃ ]Πη65 

(745; 813): δῃηᾶ ν ἤθη ἃβικθα ἴοσ δάνϊςε ἢ6 δῇ ΟὨΪΥ βισραβῦ {Ππαΐ 

ΠῸ ΠΊΟΥΘ ἰηναβίοηβ οἵ ἀτεθοβ 5ῃου]α Ὀ6 αἰτεπηρίεα (791). ΤΠς 

βίταηρεϑβί {Π]ηρ ΠῈ ἄο65 15 ἴο ᾿πίθυτιρέ [Π6 ργαββϑίησ αδβϑίοη οἵ 

τυλαΐ λε “εγϑδία)ιε 476 ζο οἷο ζιοαν νυ ἃ Ὀτιο δα ππηθγαίιοῃ οὗ {ΠῸ ᾿. 

Μεάϊδη δηαᾶ Ῥείϑίαῃ ῆρϑθ, ρρδγθηιῖν ἴογ πῃ Ὀεπεῆΐ οἵ [π6 

ΟΠοΥ5 δημα Αἴοββα, γνῆο Παγαϊν σὴ Ὀ6 ϑρΡοβεα ἴο τϑααῖτα 

1Π6 Ἰη!ογηηαίΐοη. Δηά 1Ε {πῃ ρῥὶοί οἵ {Π6 ραν 15. δχίγθιμο! Υ 

ΘΙ ΠἼΡΙ6 δ ηα 15 ρτθϑεηίεα ἢ βοῖης παΐνειέ ἴῃ [Π6 ἀδἴβ115, {6 

ΟΠαγαοίοθ αἶθὸ Δ΄6 ὩΘΟΘΘΘΑΥΠΪΥ δ [Π15 δία βκείοῃυν δηά εἰε- 

τηθηΐαιγ. ϑοῦηθ οὐἱτο5  ἤανα πιαάθ᾽ πιο οἵ [Π6 5ῃδάθβ οὗ 

αἰϑειποίίοη 5ῃοννῃ ἴῃ [ῃ6 βουτον οἵ [ῃ6 νατΐίοιβ σπαγδοΐθυϑ, 

ΔΙΠΘρίηρσ {παὶ τῃ6 ΟΠΟΥ 5 15. “να παπιθηΐ, ΧΟΥΧΘ5 " σ]οοτηγ, Π6 

4πθθ “Ρείβοηδὶ" ἰῇ ΠΕΙ͂ ἰαιηθηΐθ, νν 116 Τραγθῖοβ αἰ ϑρίαγϑ5 

“ἃ σαῖτὴ δηα ἀἄϊνιηθ Π]ΘΙ ΔΉ ΠΟΙγ.᾽ ΘῈ Οἢ δα 16 [165 νοῦα ποΐ δ 

ΔΏΥ {1π16 σπαγαοίοσιϑίῖς οὐ {ΠῸ ροεῖ ; δηᾶ 1ῃ {Π15 σα56 {πεν 566 ΠῚ 

ΔἰτοροίῃοΥ ᾿ππαΡΊ Πα. ὙΠΟΥΘ νεῖ δἱ {Π15 ἀδία Οὔ]Υ ἔννο δοίουϑ : 

1ῃ6 ποίίοη οὗ ἃ Ρ]αὺ 85 ἃ Πεϊά ἴογ {π6 ἌἼχῃ!θ] 0 οὗ σΠπαγδοίεῦ 
Ῥεϊοηρδ ἴο {π6 Ἰἰαίοσ ἀθνεϊορηιθηΐ οἵ {Π6 ΔΑθϑοῃγ! θη ἄτγαπηδ, ἀπ 

15. ἙΠΙΘΗ͂Κ νΊ510} 16 1ῃ Ῥτοζηείποιβ δηα {πΠῸ6 Τχτορσν, Ὀοΐῃ σα δ η]ν 

ΒΕ Ρβααιδηΐ ἴο {Π6 τῖβϑ6 οἵ ΘορῇοΟΚΙε5. [Ι͂ἢ ἴπΠ6 Ῥεῖβαθ πΠΊΟΥΕ [8 
Π41Γ [π6 ΡΙαν 15 ΠΟΥ 5: ποτα πη [410 [Π6 ταπγδὶ θυ 15 [ας θη 

ΠΡ ΜΠ [Π6 5ρεθοῖμθβ οἵ [Π6 πηθββθηραῖ, ΨΠὴΟ 15 ΠΊΘΓΕΙΥ {Πα 

Ῥορί5 πηουῃρίεοθ, δηαᾶ οὗ Τλαύθῖοβ, γνἤοβα ρα ννα πᾶνε ἄβθαδὶὶ 

ἢ αῦονθ. ὙΠΕΓ6 15 οὐἱΪγν ἰεῖς Αἴοβϑα ἴο 6 οἿδ]]εα ἃ σπαζδοίοθυ ; 

Δη 516 15 ἀδβρὶ οἰεά 51: ΠἸΡῚῪ 85 δῇ δῆχιοιβ, 5 ρογϑίϊτοιβ, Ἰσηογαηΐ 

νγοηδη, ΠΟ 15 ΡΙπηρεα ἴῃ βοῖτον δηα ἄθβραὶγ ἤθη 516 ἤδαΥ5 

1Π6 [ουγ 0} 16 ποθ. 115 15 4]}: Ραΐ ον ίηα ροοῖ᾽5 Ρασροβα [Π15 

5. ϑαποϊθηί. [Ιἢ οπαταοίοι- ἀσγανίηρ, ἃ5 ψγ6 ἀπο βίη ἴέ, μα (1 

Το ς, σ. Μ, Ῥαιίίη, ιοίεα νἱἢ ἀρρτοναὶ ὉγῪ Μαμαδΐίγ, Οχόες 7) γαηιαίίς 
7,11ογαΐτε76. 

Ἂ: 



ΚΕΜΑΚΚΘ ΟΝ ΤῊΒ ῬΚΑΜΑ 

1Π15. ΡΙΑν) ποι πεσ ϑασοεθαβ ΠΟΥ [8115 ; ἰοῦ πε ἄοεβ ποῖ αἰΐετηρίὶ 

1. Νεῖμεσ {πΠ6 ᾿ηϊοηίίοη οἵ [πΠ6 ρΡοεῖ, {Π6 οἰγοιπιβία σε ὈΠΑΘΥ 

ΜΈΙΟ Πα νυ τϊία5, ΠΟΥ {Π6 {τϑαΠἸἸοὴ Δ ηα τοϑουτοθϑ οἵ {πῸ {πεδίγε, 

ΤΘΔΠΥ (αὐ {Π15 βίασε οὗ (πΠ6 ἀτγαπηα) δάμη οὗ σι ἢ ἃ βίπαν. 

Οἡ {Π6 οἴου μαῃηά, 1 ννγα ἄο ποὶ δϑβοῦῖθε ἴο Αββοῆν]οβ εἥξοίβ 

ΜΉΘ ἴῃ 472 νγεῦα παι Ποῦ ᾿ηΘ πθ΄ ΠΟΥ δἰζδι πα ]6, πη ηΥ ΟΠΟΥ 

Οὗ ΠΙ5 Ἑσπαγδοίογιϑίϊς ρονναῦβ. ΔΓ ν 510 ]6. ἘποιΡῊ ἴῃ (ῃ6 Ῥεῖβθαθ 

85 δἰβεννῃεσθ. 5110}, ΤΟΥ ΘΧΑΙΊΡ]6, 15 {πΠ6 ποίδ]6. 5111} ψ ἢ 

ψ ΠΙΟἢ [Π6 ᾿πηραηα!ηρ ἀἸβαβίε 15 πηδ 6 ἴο σαϑβί [15 5Βηφάον Ῥείοτγο. 
ΑΘβοῆυ]ο5. 15. αἰνναγϑθ βϑίτοηρ ἴῃ οἵδδίησ {Π6 “ δίποϑρπετε᾽ οὗ 
ξογθροάϊηρ ἔβα : ἀπά (1η [ῃ6. ορβῃϊηρ 5666) [Π6 (ποσιιβ᾽ " πϑατί 

ῬΙΟΡΠαῖὶς οὗ 11] 15. δυιγγθα ̓  τὴ ἴπΠ6 ἢτϑί ἔδνν Π1π65, 116 (Π6 ποία 

ἰἴ5 Ἰουο μΠ6α ἀραὶ ἴῃ {π6 δοσοιηΐ οἵ {Π6 “ {ΓΕ ΠῚ Ὀ]Π]ηρ ννῖνε5. ΠΟ 

σοιπηΐ {πΠ6 ἄαγο᾽ (65), «πα {Ππ6 1ποιυρῃς5. οἵ ἴῃ “ ἀξορῖς οὗ τῃ8 

ϑοά’ (93) {παῖ “ΡΙ οΙΚ νὰ θαυ αἱ {ΠΕῚΓ ο]οοπη-ννγαρί 500} 

((16). ΜΏεη Αἴοβϑα σοηῈ5 οἢ, 5Π6 ἴοο (γε ἢηα) [5 "{τεϊίθα 

νῚ ἢ σατο’ (161) Ὀν τραβοη οἵ γεουττηρ ἀγθα 15 οὗ 11---ίμα Ἰαϊοθϑί 

οὗ ψῃΙΟΠ 516 {6115 δὲ Ἰδρτῃ (18ο-2οο)ὴ. ΤῊΪ5, [Ὁ]Πονεα Ὀγ ἃ 5111} 

ΤΊΟΥΘ. ΘΧΡΙΙΟΙΪΌ ΟΠΊΘΏ, ΡΙΈΡΑΓΘ5 {Π6 νγνανῪ πιοϑί Ῥουνουία ]}ν [ῸΓ {ΠῸ 

Ὥδνν5 βίνβη ὈΥ ἴΠ6 ΠπΊθββεηροῦ (255) 1παΐ “ {Π6 νΠΟ]6. ΔΥΠῚΥ Πὰ5 

᾿Ρεγδμέα. ἘσμΑΙΠΥ ποίδθ]α ἰδ [Π6 δρῖς ρονεὺ οἵ ἔογοῖθ]ς ἀε- 

5ΟΙΙΡΙΙΟΙ, ν]5 1016 ἴῃ 411 {Π6 Αϑομυ!θδη ἀγαιηδαβ : ΠΘΓΘ ΘΒΡΘΟΙ Δ] 

Τουπηα ἴῃ {πὸ βίαϊεὶν δοσοιυηΐ οἵ ἴΠ6 Ῥδύβίδη ποβί (12- 0), {Π6 

ΤΟΙ] οὗ {π6 5]αίῃ Πεύοαβ (30ο-- 330), {Π6 (τοι 165 οὗ τείτεδέ (48ο-- 

515), Δη44, τιβίηρ ΠΑΡ ΠΟΘΏΓν, ἴῃ [Π6 ΒῸΡΕΙ παγσγαίϊνε οὗ {Π6 

Ῥαΐε]ς οὐ ϑδ]ατηῖβ 1561} (355-470). [ἴ 15 ἔσαα {μαΐ {πῸ αἰζετηρί 

ἴο ῥγθϑεηΐ {πΠ6 Ῥεγβίδῃ νίενν--τδῃ Θβϑϑαηί8] σΟΠ ΠΟ ἢ 1Γ 54] Δ 15 

15 ἴο θῈ {πε {ποιηδ οὗ ἃ ἵγαρεαν ---ἰβ ποῖ ἡ ΠΟΙΥ τηδϊ ηϊα!ηἘα ; {Π6 

Τηδϑὶς 15. Π4]Γ νυ πάγαννῃ ἴῃ {Π6 σοηδίδηϊ ταίθγθηςα ἴο βάρβαροι 

(5εε. ποίβ8), δηα ἰῇ {Π6 δχυ!αίοη, ἀρρασεηΐς {πγουρ πουΐ τΠ6 

πατγαίϊνα οἵ {πΠῸ Αἰ Πποπίδῃ Ἔχρί οἱ β ̓, 1 15 ργδοίϊσα! !ν ἀΡαπἀοηοϑά. 

Βαΐ {Π15 πηδίίετβ 1655, 51η66 δ {Π6 {{π|6 {ΠῸ Ρ]αῪ ννὰβ δ ἀγα ϑβϑθά 

ἴο {Π6 γνο]Ὲ οἵ Αἴ Πθὴ5 Ἀ5ϑθῃ 16 α ἴῃ ΟΠ6 ΡΪάαςθ, ἃῃα δνογυ 5110- 

βεααρηΐ ταδ θυ Πᾶ5 θα η οἡ {Π6 ΑἰΠδηϊδη 5146. 

1 566 Θβρβοίδ!]ν 306-430; Ριιΐξ Παταϊν 1655 σταπα ἰ5 {Π6 ἀδβουὶ ριΐοη οἵ 
{Ππ6 βοθπε αἱ Ῥϑυζια]οῖα, 447-470. 

χὶ 



ΡΕΆΒΑΙΝ 

ΤΙ ἸΙαϑδὲ 2οο ᾿ἴηθβ, σοηίδϊ ηἰηρ᾽ [Π6 Ῥτο]οηρϑα Ἰατηθηΐαιίοπβ οὗ 

1π6 ΟΠοτιι5 δἀηα Χούχθϑ, Πᾶνα πὸ ἀἄοιθὲ 1655 ἰπίογθϑὺ [ου {ΠῸ 

τηοάθγῃ τοδάογ: Βαϊ, ἴῃ ἡπασίησ 1Π6 ἰοία] εἤξοι, να πανε ἴο 

ΤΟΠΊΘΙΉ ΠΟΥ {Παᾶΐ {Π6 Πα Π}1]]α ἱοη οἵὁἩ ΧεΥχαϑ 15 ΓΕΘ ΌΥ ΘΙ ΠΡ ἢΠ4ΒἸΖεᾶ ; 

{παῖ τὸ ἃ ατβεὶς δαάϊθποβ ἴὰ ννὰ5 Πθοθβϑαῦν δηα πδίαταὶ {Πδΐ 

ἃ ΟΥΠΒΏΙΩΡ τηϊδίοτίιιηθ ᾿νοϊνίηρ ΔΎ ἄδαίῃβ. που] 6 δάβ- 

αααίθὶν Ῥανν αι] ; δηα {πὶ {Ππ6 ῥρταῖβα οἵ Τλάσθῖοβ, ψν μῖ ἢ ΠῚ15 {ΠῸ 

51χ βίδηζαβ οἵ [Π6 {π|τὰ βιδϑι πο (8 52-Οο8), ΓΘ Ὰ}}ν περ μΐθηβ {π6 

εἤξεοϊ, Ὀν σοηίγαβὲ ἴο {ῃ6 αἀἰβαβίθυ νυν ΠΟ ἢ Π15. 505 Γϑ 655 δῃάᾶ 

Ῥτϊάς μὰβ Ὁσοιρς ἀροὴ ἐπ6 Ῥεγβϑίδῃ δ ρῖτα. 

ὃ 4. ΤῊΕ ΘΤΑΟΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΒΒΑΕ. 

ΤῊς ἄαδία. οἵ [Π6 Ῥοῦϑδβ 5 472, ἂἃἂ5 νὰ πᾶνε β6ϑῆ : δηᾶ δἱ (δῖ 

{1Π|6 41} ρΙαγβ ψεῦβ Ῥαγίογπηβα ἴῃ 1Π6 ργεοίηοὶ οἵ Τῖοηγ 505, 

ΒΟ. ἢ οὗ {π6 ΑἸζΤΌΡΟΙ 5, νυν ἤθγα ἃ ΠΕῚ Οὐ Παβδίγα παα Ῥθθη τηδάα 

ἴῃ 499ς.. ΤΠΪ5 ψὰ8 {Π6 ϑδπὴθ δἰία οὐ ΨΏΪΟΙ {π6 στθαὶ βίομβ 

{πεαΐίγθ, ψΠεγθοῦ {ΠῈΥΘ ἃ’Ὸ σΟΠΒΙ ἀγα ] 6 ταπλαὶηβ ἰοτ- ἄδν, ννὰϑ5 

ῬαΠ Ὀγ ΤΠ Κουγροβ ἴῃ Π6 τηϊ 416 οὗ [Π6 Τουσίῃ σοηΐατν Β.Ο. Βαΐ 
ἴῃ {Π6 {{π|6 οὗ Αδϑοῆν]οβ {ποτα ννὰβ ἃ ἰονν ννοοάβῃ ϑβίαρε, σοῃ- 

Πεοίεα ΡΥ 5ίβρϑ ψι ἢ {Π6 ογοπαβίσγα : νοοάδῃ θΘηςἢ65 ρ]Δοςα οἡ 

1π6 5146 ἰοῦ {π6 δυάϊθηςα : δηά αἵ 1Π15 ἀδίε χ9 γεριέα 

5671677. ΘΟΘΠΕΘΙΥ͂ ψὰ5 ἰηνεηίθα Ὀν ϑΟρΡΠΟΚΙ65, πὸ ἤτϑί ὃχ- 

ΒΙΡΙϊΘα ἴῃ 468: δηά {ΠΕῚ6 ἰ5 ἘνεΥΎ τεαβοῃ ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ {Ππαΐ ἴῃ 

16 ΤΊΠΟΡΥ (458) 6οπε οἵ Π6 δχίδηϊς ἀτγατηαβ οἵ Αδβοῦν]οβ {Π6 

βίαρε Πδά ἃ ραϊηίβεά βαοϊζκο τουπά. 711} τς ᾿Ἰῃπονδίϊοη ννὰ5 πιδάθ 

16 βίαρε νγὰ5 ῬΆγβ, ψν] ἢ ἃ β᾽ ΠῚ 016 Πποδγάϊηρ Ῥεμ]η4, σοηίδϊηϊησ 
ΟΡΘηΪΏΡ5 ΟΥ̓ ἄοοῦβ [ἤσουσἢ ν Ιοἢ {Π6 δοίοτβ εηΐ οἡ δπᾶ οἱ, 

1πΠ6 ννοοάθδῃ βίαρθ- "Ὲ]]αἸηρθ ((η6 ἀενοϊορπιθηὶ οἵ {Πε6 οἱα 5ῃβά 
ΟΥ ἰεηΐ, σκηνή) Ὀεϊηρ ὈΕμΙηα. ὙΠΕΙΘ νεῦα ΓΘ ΉΠΠῪ 4118 75, 

βίδίπεβ οἵ ροάϑ, δῃά ἰομρ5, τεργαβθηΐεα οἡ [πε ϑίαρε οὐ ἴῃ {Π6 

ΟΥΟΠΘϑίτα : δηα ἴῃ [15 ρίαν [Π6 τομὴ οἵ Τ)αίεῖοβ 15. πὸ ἀἄουθί 

ν 51016 411 [πγοιρ. Τὴ Ρϑίαςς 15 ππάειβίοοα ἴο 6 Ὡθδι, θαΐ 

15. οἸβαυν τοί ἴῃ βίσῃξ : ᾿ηἀδθα Αἴοβϑα ἢτϑί σοπηθβ οα (159) ψ 1 

ἃ σματῖοὶ (607) «απ {πογοίοστα ὈΥ ἴπῸ οὐοποϑίτα ἀοου-- Ι ἢ 

ψγου]α 6 δῇ δρϑυγά ργοσθάμπγα 1 [Π6 Ῥαῖδαβ ννὰβ5. δοίπ δ! ]ν ν 5108 

Ῥϑμϊηα τῃς βίαρθ. ν θη {π6 ΟΠοσιι5 Ἰεδάοι σαγ58, 140, “ ΟΟΙ6, 

ΧΙ 



ΤΗΕ ΒΘΤΑΟΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΚΘΑΕ, 

Ῥεγϑβίδῃβ, ἰδΐ τι5 δὲ ἄονῃ Ὀείοσε Ζλς αγιοζογ αἰτυοί γ᾽ ΤΕΥ πὸ 
ἀουθὲ γίδαγι ἴῃ6 ραΐαςβ, θυΐ ἰξ ἰδ. ΟὔΪν 5εθῃ ὍΥ {πε εγε οἵ 
ἸπηδΡΊ Πα! Οη, ἃ5. 411 [Π6 τηδίη 5ΟΘΠΘΥΥ ΠΕΟΘΒΒΑΥΠΥ νγὰ5 ἴῃ [Π6 
ΘΔΙΪν ἀταμηδ. 

δ. ΤῊΕ ΜΑΝΌβΟΕΙΡΊΘΒ. 

ὙῊΘ [Ο]]ονηρ᾽ 15. ἃ τεῦ δοοουηΐ οὗ {πῸ Μ55. ψῃῖο σοηίδϊη 
τὰς6 Ῥεῖβϑδθ, δῃὰ νυν ῃ θῇ πδίμγα ν [4]1] πο ἴνγο ρσυουρϑ :-- 

Α. “ἤεάζΐεσαγ (ὐγοπῤ. 

Υ, Μ,, ἴα ἴῃς οἱάεδϑβε δῃηαᾶ πιοϑβί ᾿πηρογίδηϊ, {πῈ 776 αΐεδαγι, τὰ τη 8 

ΤΙ Δυγθητδη ΠΡΓΑΥῪ αἱ ΕἸΌσθησθ, νυυϊτ6η οα ΡῬαΥοἢτηθηΐ δου {ΠῸ 

Ῥεριπηϊηρ οὗ {π6 εἰενθηίῃ σαηΐιτν . Α ΡΠοίορύδαρῃϊς [δοβί 116 

οὗ {πΠ|5 μὰ5 Ῥεεὴ ΡΕὈ]5η6 4 ὈΥ (με [14]]1|4ἢ ΜΙηΙβδίσυ οἵ ῬιΌ]ς 
Ιηϑίσαοίίοη. 

2. α., (πεοϊογόγέαγμ5, αἱ ΔΝ ΟΠ θη {6 ], νυ οα ΡΑΡοΥ ἴῃ 
{Π6 ΠΗδεμτἢ σεηΐιγγ. [ἰ 15 (1π {Π15 ρ]αν, αδ5 'π Αραῃ,. ἀπά (ο.) 

ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ ΠΟΡΥ οὗ Μ., δηὰ 15 ὑδαΪΎ δηᾶ Ἰρηοσαη!!ν σορὶθα. [ἰ 

ΠοηΐδΙη5 ΠΘΔΙΙΥ 411 {Π6 πηϊδίαϊκεϑ οἵ Μ. δῃηα την πλοτα οὗἉ 15. οννῇ. 

3. Ρ,, αγίξίγη, ἴῃ 1η6 ΠΡΥΑΥΥ οὗ Ῥαγβ, Οὔ Ρᾶρεῖ, ἴῃ {π6 

Β[ιΘαηὶῃ σεπίαγ. ΨΜΈΓΥ Π|κα {ΠῸ Μεαϊςθδη, ἀηα ρσο Δ ΙΥ ἀοτινεὰ 

ἔτγουη ἴἰ 3, 
ΤΠ6 ἀρονα ἔουπὶ ψνηδΐ νγε τῇδ 68}} {π6ὸ Μεάϊςδαῃ στοιρ. ὙΤΠῈ 

1αϑί ἴῆτεβ ρυορΔΌΙνΥ σαηποΐῖ 6 τεραγάθα ἃ5 Πανηρ ΔΠΥ͂ Δα ΠΟΥ Υ 

ΟἴΠΕΥ {Π4π ψΠδὶ {παν ἄδγῖνα ΠῸπὶ Μ. ΤΠεὶγ αἀἰἸβξγεηςσεβ ἔγο ΠῚ 

Μ. τηδὺ ρτγείΐυγ σοηῆάθηλτν μὲ δεῖ ἀονῃ ἴο ΕἰτοΥ, ΟΥ̓ σοῃ͵θοίαγα, 

ΟΥ̓ ΒΟΙΠ, : 
Β. 714 Μεριοίζαγε (σὐγοπ. 

4. Ν'-, Ἰγογιοίι5, ἴῃ. τπ 6 ΠΡγατν οὗ 5. Μδῖκ αἱ νεηΐςβ, οῃ ρδσοῇ- 

᾿ χηρηΐ, Πίϊεθπιῃ σθηΐαγυ. 

1 ΤΠ βαπιθ Μϑ. σοπίαϊηβ, μεθ ες Αθβοῦν]οβ, 411 (ῃς Ἔχίαπι ἱγαρσεαῖεθς 
οὗ ΒΟΡ ΠΟ Κ]6β, ἀαπα ἴΠ6 Ατροπαυίίοα οἵ Αρο]])οπίιβ ᾿ἀμοάϊπβ. Τὴδ Βορθο- 
ΚΙ65. ᾿ὰ8 θεεὲπ ΡαΡ]5ηθα (ὉΥ τῃ6 Ἡδ]]επὶς ϑοοϊείυ, 1885) ἱπ ΡΒοίο- 
σταρῃΐς ἐδοβι πλ1]6, νυ ἃ οαγθ] ρα] εοσταρϊοδὶ οι [ἰοἴβτι Ὀγ ϑῖγ Ε.. Μ. 
ὙὝΠοπιρβοη, Κεερεσ οἵ Μ55. δῃὰ Ἐρεγΐοη ἰργατίδη πὶ {πῸὸὶ Βγ15} 
Μύυβειη. ὙὍπὲ ἀδία ρίνεῃ ἀῦονα ἴβ αϑϑίρῃβα ὈγῪ ᾿ἷπὶ οὐ στοιπας οὗ 
Βαπαντιτηρ, 

2. ΜοιῖΖ ΗἩδσαρΐ, ἴπ {πΠῸ ρτείδοθ ἴο Ηθυπηδηπβ Αδβοῆγ]οβ, εἄ. 1852, 
{πη κβ ἃ ἴον οἵ 15 ναταἰϊουβ το Μ. ἀτα ἀπ ἴο οιμεπάδιίοη, [Π6 χοβί 

"ἴο ΘΑΥ ΘΙ Θ55Π6585. 

ΧΙ 



ΡΒΚΆΒΑΙ, 

5. ΕἸ., 2 )ογολιήζγιτε5, ἴῃ ἴπ6 Γιαπγθητίαη ΠΌΥΑΥΥ αἱ ΕἸούθησθ, οα 

ῬΆΡεσ, ἔουσίθθηῖῃ σαηζατγν. 

6. Ἐα., 2 αγγιϑσίαϑιτ5 (οπ δ ἴῃ {π6 Ἑδγηδβα ΠΡγατν), πονν ἴῃ {πΠ6 

ΠῚ 5ΘῸ ΠῚ αὐ ΝΑΡΙ65, οα Ραρϑῦ, Γουστίθθηί ἢ σθηΐαγγ. ΤῊΪΒ σοητδῖη5 

1π6 τεοθηϑίοη οἵ 1) 6πγείσιβ ΤΥΙΟΙΉΪΠ5, ἃ ΘΟΠΟΪΑΥ Δ Πα σταπι- 

τηδτῖαῃ Οὔ Π6 [ουτίθθηίῃ σθηΐαγν, 0 ννὰ5 ππίουηδίθὶν Ἰσποτδηΐ 

οὔ {πΠ6 τηδῖγαβ οὗ ἰταρ εν, δηα βοιπεν αὶ τα5}} ἴῃ σοπ]εοίαγα. 

ἼΠΕ656 [Πγ66 δ16 ΟὈν]Ο 510 {ΠῸΠῚ ἃ σΟΠΊ ΠΟΙ ΟΥ̓ ΘῚΏ, 45 ἴΠ6 οπϊ5- 

βίοῃ οἵ πἰπείγτ-οηῈ [1π65 οὗ {πε ἘΠ η] 465 1 411 [ἤτθα 15 ἐμουρ ἢ 

ἴο 5Πον ; τηοτθονοῦ [ῃ6 στοαΐ πηα55 οἵ νδυϊαί!οηβ ΠΌτη Μ. δα 

ΠΟΠΙΠΊΟΠ ἴο ἴπ6 ἴπγεθ. ΤΠ ὄχϑοῖ σϑ]δίίοη οὗ {15 στοὰρ ἴο {π6 

Μεαϊοέδῃ 15 ποί ἼἽογίδιη, θαΐ [πΠ6 Δα Ποῦ 165 ἐθηα ἴο ἀρύθα ἴῃ 

ῬαΙΙανίηρ {παΐ ΠῸῪ ἀγα ἰουπ δα ἘΠ ΠΟΥ προ Μ. οΓ ΡΟΩ ἃ ποῖ 

γΤεπιοία δησθϑίου οἵ Μ. - 

ΤΗΘ 5ῖχ Μ55. ἀδββουθεα ἀρονα ἀύὲ {πε πιοϑί ᾿ἱπηροτγίδῃς ἔου {ΠῸ 

τοχί οὗ 1π6 Ῥεῖβϑαθβ. ὙΠΕΙῈ ἀγα δὴν Οἴποῦ Ἰαίεσ Μ|59.; οὗ {π1|6 

ΟΥ̓ ΠΟ νδίιιθ, σοῃίδιηϊηρ Ῥσοπλ. ὙΠΕΡ. Ῥεῦβαθ, {πΠ6 ἴἢτεθ ρ]αύ5 

τηοϑί τεδα ἰονναγάβ {ΠῸ6 οἷοϑα οἵ {π6 Βυζαῃίίηθ ρετὶοά, ψΠΘη 

Ἰβδυηῖηρ ννὰδ ἀδοδάβθηί. 

Τη 1Π6 οτἰἴςα] ῃοίε5 {ππ ἰοχί οἵ τῆς. Μεάϊοεδη ἂς ογζρίγαϊ 

φυγ1 7762: 15. αἰνναγ8 σποίε ἃ5 Μ. Βαῖΐ Ρεβϑί 465 {πῈ6 οὐβίηδὶ ϑοΙῖΡε; 

Οἴμοι Παπαβ ἄρρθᾶῦ ἴῃ {πῈ Μϑ. 5 [Ό]Π]ονν8 :- 

1. Α ςοῃίεπηρουαιυ Παηά, 6851} ΙΕ] ]5Π6 64, ἡ] νντοία 

16 σελοΐζα (οΥ ατεεῖὶς ποΐδϑ ἴο 1Π6 ἰαχὶ) δηα {πῸ οήοϑϑθς (οὐ ἐχ- 

Ῥ]απδίϊοηβ οὗ νγοτάβ θείννεεη {ΠῸ 11η65), σουσγεοίβα {Π6 ΕΥτΟΥ5 πᾶ 

ΒΌΡΡΙΙΘα οἸηΙ5510η5 οὗ {Π6 ἢτϑί Παηά, δἀ θα ἴῃ βοπια ρ]ανβ {π6 

Ατραυπηιθηΐ δηα Τγαπηαίῖθ ῬΘΥΒΟΠδΔ6, Δ Πα ΟσΕΔΒΙΟΏΔΙΎ ἰηβεσίθα 

δι ΠΠΕΙ͂Υ ΟΥ̓ ἃ Πςοη]εοίατα δ {Π6 δ46. ὙΠ σοΥγθοίοη5. οὗ {Π15 

ΨΓΙΘΥ ἀΥΘ Ἱπηρογίδηϊ, ἃ5 6 εν! άθηι]ν τονβεα {π6 νοῦ οἵ {Π6 

5ΟΥΙΌ6, σοΙ ΠΡ ΑΙηρ 1 ἢ Δηοῖποσ ΜΆ. : Π6 ννὰ5 ΠΠΟΥΘΟΥ ΘΥΓ ΟἸΘΑΙΪΥ͂ 

ἃ ΤΉΟΥῈ Ιδατηθα δηα οαγαῖα! ρεύβοῃ ἴῃ δ ἴῃς 501106. Ηδ 15 

«ποίθα αἰνναγϑ 8.5 ΠῚ. 

2. Τιαῖευ σογγθοίουβ (141 Οὐ 151} σαηϊ.) γῆ ἃ.α ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ 

ταίεισεα ἴο, ἀηα ἃ: φαοίεά ἃ.5 Τἢ}- Ἷ 

χὶν 



ΤῊΒ ΜΑΝΟΌΒΟΚΙΡΤΘ, 

Α5 ἴῃς. Μϑ55. αὔθ οδ]δᾶ Ὁγ αἰ ἤδγεης ἤδῖηθ5, δηα αποίεα ὈΥ 

αἰ εγεηΐ Ἰεϊίοσϑ, [ἃ τηαὺ Ὀ6 πιϑαία] ἴο σῖνα {ΠῸ [ο]οννηρ [40 ]6 :--- 

Μ. Ιὔγὰτν ἘΊοσθηςΕ, πον ΧΑΧΙ Ὁ οεπίαυ ΧΙ. 
α. Σ ΜΝ οΙδη ε], ὁ,, 88 κ᾽ Χν. 
5: " Ῥατίβ, .» 2886 Ξε ἜΧΟΝ 
Ἐ]. " ἙΊοτεποο,  δϑϑϑι Ὁ ΞΕ ΧΙν. 
ἘΔ. ᾿ Ν ρ]65, ΠΡΕΣ ΙΕ τῇ ΟΝ 
γ. Ἂς Ψψεηΐςε, "  ΟἸΘ ΟΣ ΧΟΙ 5 ἣν Χν- 

γε βαᾶνε {Ππεδη {Π6 [ο]οννηρ᾽ ΡΟ Όταν! αἰ !οῇ5 δ ηα 5ΙρῺ5 5664 ἴῃ 

{Π6 οὐ τς 4] ποίαϑ :-- 

Μ. {Π6 5οῦῖθε οὐ ἢγϑί μαηᾶ οὗ {πεῈὸ Μεάϊοθδη. 

τῇ. {Π6 βεοοηά ἤδηα, ννῆο ταν βεα {Π6 βου! ε᾽5 νους. 

ΠῚ}. ἰδίαι σογγδοίοῦϑβ. 

α., Β: Ε., Ν., ΕἸ., Εὰ.ν με Ἰαΐεγ Μ.55. ἀδϑογιθεαᾶ δθονβ. 

τες. οπα οὔ {ΠῸ Ἰαΐον Μ53. σοηξαϊηἴπρ [ΠῸ Ραββᾶρα. 

τεοο. 4] (οΥ πιοϑί) οἵ {πε Ἰαΐεσ Μ55.. 

ςοαά, 811 (οΥ τπηοϑί) οἵ {πὸ Μ55. ἱποϊπάϊησ Μ. 

{ )) οοῃ]εοίαταὶ δα] οη5 ἴο {Π6 ἰαχί. 
ΓῚ ψογάβ ννῃ]οἢ 5ποι]α θ6 οπἰτεα4 [τῸπὶ {Πα τοχί. 

Ἴ σοτγαρί ἰαχὶ ποῖ διηθηαεα, 

ὃ ὁ. ΤῊΝ ΘΟΗΟΙΙΆΑ. 

Ἐείογθησα 15 πηδᾶθ ἴῃ ῬΟΙΉ ΟΥ̓ ΟῚ Δη4 Θχρ᾽δηδίουυ Ὡοίαβ ἴο 

1Π6 5 ΠΟ] α, δηᾶ ἴξ γν}}} θῈ σοηνεηϊεηΐ ἴο Ἔχρίαίη γεν Ῥοῖῃ 

ψγΠδΐ πον ἀγα ἀπά ἴῃ ψνΠπαΐ νΑΥ {ΠΕῪ τὰ νϑ] θα ]6. 

Ιη {πὸ Μεαϊσεδὴ Μϑ. Ὀγ {με ϑἱάβ οἵ {ῃ6 ἰεχίβ αὶ νυ ῃ 

ΠΟΙ] Θηΐ5 ἴῃ ατξεῖκ, σα]]6α ϑεολοζία. ὙΠΘΥ τα ἴῃ ἃ 5Π14}} θΐ 

οἰθαῦ Παη4, ρατν ἴῃ σαρὶζα 15 (Λαζί πγιεΐα), νυ Ἀ116 1Π6 τοχί 1561} 

15. νυ! 6 [πη ἐ2ι7.5Ζ 6, ὑπαὶ 15 [ἢ ἃ Τα ΠηΪηρ ΠΑ, ἴῃ 5Π181] Ἰθιΐογβ, 

ὮΜΟ ΟΥΠΊΟΓΘ ᾿αἰίευβ θεῖηρ οἴη οἰοβαὶν σοηπεοιδα δηα 5115. Εν 

ςοπίγαοίε, ΤΠ ϑοΠο]α ἀγα ὈΥζ ἃ αἰῆξδγθης Πμαπά το {παΐ ψνῃϊο ἢ 

ψγοία {Π6 ἰοχί, δηα {Π6 δας ΠοΟΥ 65 ἀτα ἀρτεθα {Παΐ ΤΠῸῪ δῖ8 

ΠΊΟΒΕΥ ΤΙ (6 η, δὲ [Π6 βαπη8 {1Π|6 ἃ5 {Ππ6Ὸ ἰεχί, ὈγῪ {π6 διορθωτῆς 

ΟΥ̓ ΒΟΠΟΙΪΔΙ ννῆ0 σοττθοίθα {Ππ6 ΕἸΤΟΥΘ. τηδ6 ἴῃ {Π6 τεχί Ὀγ {πὸ 

ῬΥΟίδβϑίοηδὶ βουῖρθθ. ὙΠΕΙΓ ναῖπα σομδίβϑίβ, ΟΠ [Ὁ ἰεχί δηὰᾶ 
τῶν 



ΡΕΆΘΒΑΝ 

ΠοΙηΠηΘηΐ, ἴῃ {ΠΕῚΓ αρθ. ὙΠΕΟΙΓ Ἐχρ᾽δηδίϊοης α΄α οἴζεη ψτοηρ, 

Ῥὰΐ {πὸ ποῖ ἀπῇ θαπθηιν σοηίαϊη να] Ὁ]6 ἱπίογπηδίϊοη ἀδίϊηρ 

Ῥδοὶς ἴο πΠιδηΥ σϑηΐατῖαβ θίοσα οὐ θαυ]δθὶ Μ5. ἘὸῸτγ ἰθχίμδὶ 

ΟΥ̓ ΕΠ]οἴδι {ΠῸῪ δια ΟΟΟΔΒΙ ΟΠ} ἃ σγεαΐ ΠΕΙΡ, ἃ5 {ΠΕΥ̓ ΒοπΊθ Π16 5 

ἜΧΡΙαΙη ἃ αἸἼ)ογε)έ ἰοχὶ ἰο {παὶ ΠΟ 15 ΌῪ {ΠΕ ῚΓ δἰάθ ἴῃ τῃ6 

ΜϑΆ., δηᾶ 80 ΠΊΔΥ {μπγηϊθῃ ανϊάθδηοα οὗ δὴ οἱδύ δῃα {γπῈ 

το δαϊηρ ἴΠδῃ {πῸ ΜΘ. 1[561{ ΤΏ δὴν οδϑ8 {μεν δῖξ αἰνγανϑ ϑνοστῃ 

ΠοΠΒΙ ἀου]ηΡρ. ᾿ 

ΤῊΘ [ΟἹ] πρ᾽ ΒΡΘΟΙ ΠΊΕ Ώ5. ΠΊΔΥ 6 βίνθηῃ οἵ [ῃ6 νὰ ῦ ἴῃ ψν ΠΟ 

{π6 ΘΟΠΟΙα σδῃ {πι5 ΡῈ πιδάβ βϑυνί θα ]α ἴῃ σογγθοίηρ 1{ΠῈ 

τεχί. 

Ιὴ 135 {πΠ6 (Ποῖιβ 15 ἀδϑουιθίηρ [Π6 ρυιεῦ οἵ ἴῃ6 Ῥεύβίδῃ 

γγΟΠΊΘη ἴῃ [Π6 ΔΌβθηςε οὗἉ {πε ]Γ Πυϑθαη 5 οἡ {πῸ ἐχρεαϊοη ; πᾶ 

1Π6 Ὄχργεβϑίοη ἰουηά ἴῃ (πῃ Μ595: 15 Περσίδες ἀκροπενθεῖς. ΤῊΪ5 
τηδῖτα5 απ|6 σοοα 5εηβ6, “ἴΠῸ6 Ῥευϑιδῃ υνοπηθη 1Ὼ αἱίευ βουτουν): 

Ῥαυΐ {π6 βομοιαβί, ᾿πίεγργείησ {πῸ δά]δοίῖνα, βᾶγϑ5 :---ἐπιμόνως 

πενθοῦσαι, ὡς δοκεῖν ἁβρύνεσθαι ἐπὶ τῷ πενθεῖν, “ 26γ525 6712} 

ἠα)»1671 7271, 50 {Πᾶΐ {Π6Ὺ 56Ὲπὶ ἴο ζχγίαΐε 772 2617 σογζοτυ." 

Ετοπὶ {Π15 ῬΑ]ον ρογοεϊνθα {παΐ {ἢ6 500]. νγαὰβ Ἔβχριἰπηϊηρ, ζοΐ 

ἀκροπενθεῖς (ἡ Π1ο} Ἰηἀ66 6 τεαυῖγαθ ὯῸ σοιητηθη!) Ὀὰΐ {ΠΕ νΘΥΥ 
ΒΙΠΉ1ΔΥ νογαὰ ἁβροπενθεῖς, “τανε ]]]Ὡρ᾽ ἸΏ 5ΟΥΓΟΥν,᾿ ΠΟΙ ΕΧΔΟΙΪΥ 

ἢι5 1Π6 ἐχρ᾽αηδίϊοη, δπα 15 ἃ τ ἢ σμοῖςεῦ ννοσά. ΤῊϊ5 ὈτΊΠΙδηΐ 

Ταϑίογδίοη 15 ΤΌΣ ΠΟΥ σΟΠΠΓΠΕα ὈΥ 541, ΠΕΥῈ {πΠῸ Περσίδες ἃ τα 

., ΟΔ]]βα ἁβρόγοοι. 

Αραΐη ἴῃ 432 ἴΠ6 Μ95. τεδᾶ πλῆθος τοσοῦτ᾽ ἀριθμόν, “ ἃι τΛ}11- 

146 50 ρτξαΐ ἴῃ ὨΠΠΎΟΙ,, γνΪΟἢ 15 ας σοοα ατβεκ, δηα {Πα 

56η86. 46 ΔΡΡρτορτίαίθ. Βαΐ {Π6 βοῃο]αϑί, 0 οἸεαυν δα 
{Π1|5 τϑαάϊηρ ἴῃ Πῖβ ἰοχί, δαπα Ὄχραἰηβ {πΠ6 δοσιιβαΐῖῖνα ἀριθμόν 

σογγθοῦγ, δα 45 [Π6 ψοτάς :--- μήποτε δὲ τοσουτάριθμον θέλει, 1.6. 

ἐρεσῆδρϑθ με πηθδῃβ [[0 ψυ1{6] τοσουτάριθμον. [ἢ πηδκίηρ (Π15 

σοη͵δοίατα Π6 5ῃονδθ ἃ 86ῆ86 οὗ βίγ]β, αἰνιηϊηρ {πὲ Αδβοῇ. 15 

τηοτα ΠΠτΕΙν ἴο πᾶν υϑεᾶ [ἢ6 τᾶγε σοπηροιηα δά]εοίίνα τοσουτά- 

ριθμον {πΠᾶπ {π6 οτάϊπαιν ργοόβαῖς ρῆγαβε. Ηονενεσ ἀδἤοϊθηΐ 

(Π6 5. ῃο]]αϑί5 ΠΊΔΥ βοπιείπης5 6 ἰη Πασατν ἰαϑίθ δηὰᾶ ἡπαρετηεηΐ, 

ννῈ 5Ποι] δἰ νναγϑ γα θιη 6 Γ {παΐ παν Παά ἔνο σγεαΐ δἀνδηίαρεβ 

Ονεσ [Π6 τηοάογηϑβ, νῖΖ. (1) [μὲ ασεεῖκ ννὰβ ἴο {πϑῖὴ ἃ Πἰνίηρ᾽ 

ΧΥΪ 



ΤΗΕ ΒΟΗΟΙΙΑ 

Ιδῆσααρα, (2) {πᾶΐ {ΠῸῪ Πμαα δοοαβ5 ἴο ἃ π1885 οἵ ασεεὶς Πτογδίασα 
ΗΟ ἰ5 ποὺ ἰοϑσί. ὙΠι5 {ποὶγ βυσσαϑίϊοηθ αἰνναγβ8 ἄδθβαῦνα 

αἰτοηείοη, απα ἴῃ {Π|5 σα56 {πε σοπ]εοΐαγα 15 πποϑί ΡΥΟΌΔΌΙΥ σὶρ. 

ΤΠΕ ἰεχὶ οἵ {πὸ Ῥδῖβδαθ αἷδο ργον ἀθββ πιϑεία] 1Ππϑίγαϊοη οὗ 

ΔΠΟΙΠΘΙ ννὰν ἴῃ νΐΪοἢ ἃ Κπον]εάρσε οἵ {Π6 βοῃο]α 15 να] Ὁ]6 το 

ταχίθαὶ οὐϊτἰοῖσπη. [{ οἴεη ΠαρΡΡΘηἢ5 {Πδΐ {ΠΕῚΓ σοϊηπηθηΐβ, νυ υἸ 6 ἢ 

ὈΥ {πε 546 οἵ {πε ἰαχί, ἂύα τηϊϑίαϊςεη ὈΥ ςορυἰβίβ ἴου {πῸ ὑνου 5 

οὗ 1ῃ6 ροεΐ, απὰ ἱποογροζαίεα ἴῃ {π6 σορυ. ὙΠι5 ἴῃ ᾿ἰπ6 152 

Μ. τϑαάβ 
βασίλεια δ᾽ ἐμή, προσπίτνω προσκυνῶ 

ψΉΘΥΘ {ΠῸ τηείτε 15 ἀδϑίγογεα δηα {Π6 ροεῖτν ΠΟΡΘ]655}Υ 5Ρο δα 

ὈΥ τῆς ᾿Ιαϑὲ ννοσά, ἃ πιεύα ρχόϑαϊς ὑϑραίτοη οὗ {ΠπΠ6 Ργθοθάϊηρ 

ψνοτὰ προσπίτνω. ὙἼΤΠΕ ἰαοϊ ἰ5. {παι προσκυνῶ, [Π6 402)12)1071 ΜΥΟΤᾺ, 

νγνὰ5 ΟΥ̓ σΊΏΔΙΠΥ νυ τ6η αἵ {Π6 δε οὗ τῆς οἱΐ ννοτὰά προσπίτνω, 

8ἃ5 8ῃ δχρ᾽αηδίϊοηῃ, δηα {Ππ6ῃ ὈΥ͂ Πλϊδίαϊκα σορὶβα 845 ρατί οἵ {Π6 

ΡῬοεῦ 5 ψογάβ. Ὅηε Ἰαίεσ Μ|55. σούγθοι!ν βίορ δ προσπίτνω. 

ΘΙΠΔΠ]ΑΥΥ ἴῃ 589 Μ. δῃά Ρ. πᾶνε βασιλεία ἡ βασιλική, ἴῃ Ιαϑὶ 

ἴνο ννογάβ θείηρ δῇ Ἔβχρ᾽δηδίίοη οὗ {Π6 ἢγϑβί, αηα ΘΕ ΓΕΙγ 5ΡΟ ἢ’ 

1Π6 τηρίγα. 

Βαϊ {π6 πιοβὲ βίσι κίηρ Ἔχαῖηρ]α 15 'ῃ 97, ΘΓ 811} {πΠῸὸ Μ55. 

τεδα φιλόφρων γὰρ σαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει . . . ἄτα, “" [ΟΥ̓ τυ ϊη 

ΒΠΆΠΙ ΩΡ ΚΙΠΑΙΥ αἱ ἢγϑε ᾿υγ65 {Π6πὴ αϑιάθ, {πῸ τὶρῃξ βεῆβα, θυΐ 

4υϊ6. ἀπ Πγθ τ] 8] ἀηα ᾿πίο!Ιογ ὈΪνῪ ΡΥΟΪΙΧ ἀπ Ρῥγόϑαῖο. ϑεια 6 

ὈΓΠΠΔΉΕΥ σοπ]θοίατεα ΤΟΥ σαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει ἴῃς σἴηρ]6 

ὑνοΓα παρασαίνει, “ εηςςε5. ἀ5146,᾿ ψΨΠΙΟῊ ταϑίοσαεϑ {ΠῸ6 τηθίγα δπάᾶ 

ΕΧΔΟΙΪΥ 5115 (Π6 σοπίαχί. [{ 15. οἴθαῦ {παΐ Αθβοῆ. ψσοία (15, 

δηα {πε [ΠῸ σομηπιδηΐαίου στρ ΠΕΠΥ Ἐχρὶαιηθα ἴὸ ὈΥ δαἀάϊπηρ της 

ὙΟΓ5. σαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει, ΜΪΟΙ σοτταοοῖ Ὀαΐ ἸδηρΊηΥ 

ἰπτογρτγοίδίοη οτερὲ ἰηΐο {Π6 ἰοχί. 

ΑΠΟΙΠΘΥΙ ΥΘΙΥ ΟἸθαΥ ἰῃϑίδποθ. οσσιτ5 ἴῃ η6 6, Μοβὶ οὗ {πε 

Μ55., ᾿ποϊπαϊηρ Μ., τθδα δαρειογενής" δαρείου υἱός, ὙΤΠΘ ἰαϑὲ ἔννο 

γγνοΥ5. ΔΙῸ ΠΘΙΟΪΥ ἃ (ταῦμεσ βιυρεσγῆιϊοι) δἊχρ]αηδίίοη. οἵ 1πῸ 

Ῥοοῖβ ψογά Δαρειογενής, νη ΪΟἢ Πᾶ5. ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ Ὀδθη ΔΟΞοσυρ 

ἰηΐο {π6 ἰεχί. ὙΠῸ Εαγηθθα Μϑ. αἱοῃβ ἢδϑ5 ἴΐ τῖρῃις, ΤΥΎο]ἶπ5 

Πανίηρ πὸ ἀοιδὲ τπάἀοιβίοοα {Παΐ {ΠῸ οχίτα νου ψοτα ποῖ {ΠῸ 

Ροοι᾿5, ἀη4 εἹβοίβα {πϑῖ τΌτη Πἷ5 γεσθηβίοη. 

ΧΙ 
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δ 7. ΤῊΝ ἘΕΡΙΤΙΟΝΒ. 

ΤῊΒ [Ο]ον ηρ 15 ἃ ᾿ϊ5ῖ οἵ 1ῃ8 ομϊεῖ εἀϊοηϑ (α) οὗ {πΠ6 νοὶ 
5ανβῃ Ρΐαυϑ, (ὁ) οἵ {π6 Ῥεσϑβαθ βεραζαίεϊγ. 

(α) ΑἹ] τΠ6 ῥΙανϑ :-- 
1518 ΑἸάϊΪπεο. ὙἼΠΕ56 σῖνε οηἱγ ἴΠ6 ρατίϑ' οὐ Αρ. Τουηᾶ ἰη Μ. Τῃ 
1552 ΤΌτΤΠΕΡΙ. ᾿ ΑἸΑ. ἀπά Ταύτῃ. {Π6 Ρ]αν 15 σοηξαβεα ἢ ΟΠοε- 
1552 ΚΟοροιίε]]ο. Ῥποτοὶ. ΟΡ. οἶνεβ {πΠ6 ἵνγο ρ]αυβ βεραγαΐθ. 
1557 Νοϊοτίι (Ν᾽ εἰζουῖ). ὍΠ15 15 1η6 ἤτβε Ππαΐ ρῖνεβ Αρ. ννβοὶθ. 
1580 ( απίοσ. 1828 ΒοΠο]6Πε]α. 
τ663 ϑίδῃϊου. 1821 ΒοίΠ6. 
1745 Ῥατν. 1842 Ἐς Α.1. ΑἸτεηβ. 
1746 Αβίκενν. 1847--9 Ῥαϊεγ. 
1782 ΒομιῖίΖ. 1852 ἃ. Ηετπιδηη. 
1794 Ῥοῖβοῃ. 1852 Παιίυησ. 
1794 Ῥοτίιι5. 1858 ΗἩ. εἰ]. 
1800 ΒιΕ]6γ. 1871 Ιὰ. Μεικεὶ. 
1823 ΝΥ ΕἸ] ]αυογ. 188ο ΚιτομῃοΙ,. 
1825 Βοϊββοηδάδ, τδδη. Δ βοκΊοΙη. 
1827-ὕρφ ΝΥ. Τὶ πάοτῇ. 1801- (ὙΠ σομμπηοηΐατν) ΑΥ εοἸτ] εἴπ. 

(Ὁ) Ῥεύβαβ βεραζδίεὶγ :-- 
1814. ΒΙοτηβεϊά. δύο Κὶ. Μεοικεὶ. 
1825 Ε΄. Κα. ΤΠ ηρθ. Ι,. ΘΟΒΊΠεγ. 

α. Ῥίηζρεγ, 1875 ΝΥ. 5. Τδυῇεὶ, 
1832) α. ΝΥ. Ο. Θομπείάογ. 1876 1. ΟΡετάϊοϊι. 
1820 Ο. α. Ἡδυρί. 1884 ΚΥ εΙ]. 
1852 Μείπεϊςα. ; 1801 Δ ΘΟ ΚΙ οῖπ (νἸἢ Θερίεμη). 

πῃ δάάϊοη ἰο {πῸ ἀρονθ, τεδάϊηρϑ ΟΥ σΟΥΓΘΟΙΙΟΏ5. α΄α οσσᾶ- 

ΒΙΟΊΔΙΪν σποίθα ἴτοπὶ Αὐπα]άμβ, ΒΙανγάθβ, 'Βοβοῖῃ, Βτυποῖς,. 

Βυτρεβ, Βισπαγ, ΟΔΊΡὈΕ]], ΤΠ) οη]οῖη, ΕἸΤη5]6γ, ΕἸΠΡΕΥ, ΕΏΡΟΥΙ, 

Ἐπιδίδίῃῖα5, Ετσαηζ, Ἡδυρί, Ν. Ἡδδαΐϊατη, Ἡδδίῃ, ἩεἰπΊβοθίῃ, 

Ἡοιβιηδῃ, ΚεΙρεσ, Γδοππλαηη, Μείπεϊςο, Μεγεῖ, Μοηϊ, Ναοὶς; 

Ῥ4]115, Ῥαββϑονν, Ρυΐίβη, ϑα ρου, ΘΟΠΠΠΠ]οΥ, ΘΟΠΠΘΙ 6, ΘΙ] εσ, 

Θιδαςη ]16υ, ΤΙ πατοί, ΔΝ αἰκεπε]ά, ΔΝ βοἰκ]βιη. ἷ 

δ᾽ δ, ΤῊΒ ΤΕΧΤ ΑΝΡῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, ΑΡΡΑΚΑΤΌϑΒ. 

Ἐτοτη {ΠῸ 115ὲ οἱ Μ55. βρίνεῃ δῆονε (ὃ 5) 1 ἄρρβατβ {πα Μ. 15 

[αυ {πε οἱ άεϑβε ; δηᾷ [ἴΐ 15. αἶδο {π6 θεϑί (1 ποῖ {π6 οῃἹυ) δας που 

[ογ {Π6 τϑδάϊηρβ. ΑἸ] τῆς Μ55. πᾶνε τηδην ππαοιθίεθα τηϊβίαϊκαϑ : 

Δα Μ. 15 Ὧ0 δχοερίίοῃ. [Ι͂ἢ ΠΊΔΗΥ͂ ΡΙαοα5 Οὴ6 Οὐ ΟἴΠοῚ οἵ ἴΠπ6 

ΧΥ ΠῚ 
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Ο Ἰαΐθυ πηϑημβοῦρίβ μᾶ5 ἃ Ῥείίου τθδαϊηρ ἱπαη Μ.: Βαϊ {παν 4150 

Πᾶνα βανεῦαὶ πλϊϑία καβ τοῦ ΨΏΙΟῃ Μ. 15 ἴτεθ. ὙΠοῖα ἀῖα, ἰαϑί]ν, 

ΤΩΔΏΥ ΕΥΤΟΙ͂5 ΘΟΙΠΠΊΟΏ ἴο 81] (ἢ εχ βίης Μ 55. 

{Ππ4|ετ {Ππ656 οἰγοιπιβδίαησαβ, ΠΕ εσ {Πῃ6 εχ 15 ποΐ {παξ 

ςοῃίαϊηεα ἴῃ Μ., ἴῃς τεδάϊηρ οὗ 1Π6 Ἰαϊίοσ 15. αἰνναγβ τεσοσάβα, 

ΕἸΠΕ Βρθοϊῆσα!]ν 5 τεαα Ὀν Μ., οὐ θη {πΠ6 οἴποσῦ Μ55. πᾶνε 

186. 5απὴ8 οἰτου, ΕΥ̓͂ 16 ψογά οοαά,, 1. 6. 811] (οὐ τηοϑί) οἵ {868 

εχβϑίϊην Μ55. Τῇηδα ἰαΐεσ Μ55. δῖα οἠἱὺ αμυοίςά, ΕἸ ΠΕΓ ΠΕΓα 

ΟΠ6 οὗ {Π6Π} Δ]Ιοῆα 15 στρ ἢϊ, ΟΥ̓́ΠΟΤΕ, [ΟΥ̓ ΟἸΠΟΥ ΓΕΑ ΒΌΠ5, 1ἴ ΒΘ απ α 

ἀββϑιγαῦ]α ἴο πηθηίϊίοη {πεῈπΔ. ὙΠῈ [Ο]]οννηρ 1ΠΠϑιγαῖοη5. ψν1}]} 

τη κα 5 ΠΟΙ ΘΠ ΕΥ οἰθασ {Π6 τηθαηϊηρ οὐ {ΠῸ6 οΥ ἶἰς4] ποΐθ5 αἱ {Π6 

[οοΐ οὔ 1ῃς ἰδχί. 

τς (1) Μ85. 8]] ψτοηρ : 58ΠΊ6 ΘἸΤΌΓ. 

(πὰ 17) κίσσιον Β]ΙοπηΠΕ]ά : κίσσινον ςοαά. 

1.6... 411 1. Μ55., ἱποϊαάϊηρ Μ., τεδά κίσσινον, θα [η6 {γὰ6 

τοδαϊὴρ κίσσιον ννἃ5 σοῃ]δοίαγοα ἢτδὲ Ὀν ΒΙ]οπλΠ6]4. ὍΠα ἴδοι 

15 κίσσινον, “της οὗ ᾿νγ-ννοοά ̓  νγὰ5. νυ 6 ὈΥ πηϊδίαϊκα, Βεϊηρ 

ἃ ατξεῖκ ννοτά, ᾿πουρ ἢ ποτα ἴἴ Τα Κα5 ΠΟΏΒΘΠ56: {Π6 {{π6 ννογᾷ ἰ5 

ἃ 71α716, ΜΥΜ Ϊοἢ Ὀεϊηρ ἀηϊζηονῃ ἴο ἴπΠ6 σοργὶδίβ ννγὰ5. ΨΊΟΏΡΙΥ 

νυ τς η. 

(2) Μ. ντοῃρ : τεος. τἱρῃϊ. 

(ης 80) ἰσόθεος τεςς. : ἰσόθεον Μ 

1.6. Μ. μᾶ5 ἰσόθεον (πΠο ἀἄοιθὲ τηϊϑ]6 4 Ὀγ σοηΐαδίηρ φώς, Ἐρὶς 

ἡ:αδοι {1716 νου ἴοσ “τηδῃ, ἢ φῶς, σοΙηπηοὴ 7162{7627. ννοταὰ ἔου 

ΠΡ μς,᾿ τΠουρὴ Πετα 1 πηαῖζο5. ΠΟ 5656), ψνῃ116 {π6Ὸ Ἰαίεσ Μ| 58. 

Πᾶνε ἰσόθεος 1Π6 {τι τϑδαϊηρ. : 

(3) Μ. ντοηρ (Ῥαῖ πδαγεγ ἴῃ 6 {τπ6 τϑδαϊη δ): τεος. σοττθοίοα 

Δα ντοηρ. 

(ἴης 470) ἴησ᾽ ἸλοΡοτίε]]ο : ἴησ᾽ Μ : ἤιξ᾽ τεςς. 

1.6. Υθος, μανα ἤιξ᾽, “Τα 56 4,᾽ νΏΙΟΙ πλαῖκο5. {π6 τίσῃς βθηβο, θαϊ 

15. ἃ ΠΊΕΥΘ σοη]θοίαγ8] οπηθη ἀδίίοη οἵ Μ.᾽5 ννογά ἴησ᾽, ννῃϊο ἢ 15. τοὶ 
.ἃ ΜΟΓΩ δ 11. Τὴδ ἔτια βοϊατοη τνὰ5 ἰου πα Ὀγ {Π6 σἰχίθθηιῃ 

ΠΘΠΓΟΓΥ͂ ΒΟ ΠΟΥ ἘΟΡοτία ΠΟ, νΠῸ 5ανν {Ππαΐ Αθβοῆ. ντοία ἵησ᾽ (1Π6 

ΤΑΥ6 ἰηἰγαηϑιτνα τι56 οἱ ἴημι, “ἴο τ 5}.᾽), ἀπά τηδάς ἃ πλιο] Ῥείίοτ 

σοτγβοίίοη οἵ {Π6 Ἔυγοόπθοιβ ἴησ᾽ οἵ Μ. 

ΧΙΧ 



ΡΕΚΘΑΝ 

(4) Τϑυ]ν, οὔ6 ϑρβοϊπΊΘη Τὺ Ὀ6 σίνβεῃ οἵ ἃ πλούε ἱπίγςαία 

Κη, ἡ Πετο 411 Μ 55. αὐτὰ ψγοηρ, θαι Μ. τας ογλσέγαϊίν τῆι. 

(Ἰἴὴ6 794) ψνοτε Τρ αίεῖοβ δαγ5 παὶ ἰῃΠ6 Ὀδιτθη ἰαπα οὗ 

ατἴξθοθ ἰ5 “16 δ]}ν οὗ τῇς ατεεῖκβ. Βείηρ αϑεὰ νῆγν, ῃς 

ΤῈ Ρ]165, 

ΚῬΘοδιιδα Ἰὲ βίατνοϑβ ἴο ἀβαίῃ {Πποϑα γνΠῸ αὔθ ἴθο ΠΤ ΓΟι 5 ᾿ 

(1.6. σδηποί βιρροτῦί ἃ ἰαῖσα ποϑὲ {|κὲ [π6 Ῥαιβίδῃ8) : κτείνουσα 
λιμῷ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν. 

ΤΠα ποίε 15 : 
794 ὑπερπόλλουσ ἴπεγαῖ Μ᾿: ὑπερπώλουσ τι: ὑπερκόμπους τες. 

ῬΙοσαα8 

1.6. Μ. οὐ ρΊη Πγ Πα ὑπερπόλλους, {Π6 τρί νοτά : [Π6 σοτγδοίου πῇ. 

(απ βενεσαὶ Ἰαΐθσ Μ55. 4150) ντοίε ὑπερπώλους, ἃ ννοτά ψΜῈΙΟΗ 

ἄοαβ ποΐ δχίϑί, δῃᾷ σου] οὐἷγ θῈ βϑῃρροββά ἴο πηθϑῃ " ψ ἢ ἴοο 

ΤΊΔΗΥ͂ ΠΟΙ565,᾽ ἃ 416 ἱΠΊρΡΟ551016 Ἔχργεβϑϑίοη [π ἰῃ6 οἵ ποῦ τεςς. 

ἃ 1655 ᾿πῃηροββϑίθῖβ (Ῥας ααϊῖθ ΥΟΏ5) σογγθοιίοη νγὰ5 τηδάθβ, ὑπερ- 

κόμπους, “ ΕΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ Ὀοδϑία]. Νο ἀἄοιυθὲ {Π15 ννὰβ βυρρεβίεά 

Ὀν {π6 Ιάβα (ςοπηπιοη ἴῃ (πΠ6 Ῥεῖβα6) πὲ {πὸ ἀϊβαϑβίεσ οἵ [ῃς 

Ῥευβϑίδηβ ννγὰ5 8 ΘΧΑΠΊρΡ]6 οὗ ΖὝ4 γιεῖγι 97 1146 οὐδ) εὐ δ671171.: Ὀαΐ 

Ποτα {πε Ιάβα 15 ΠΟΥ ᾿σγεϊανδηΐ, 85 1 85 ποι ίηρ ν ηδίενογ ἴο 

ἄο νη {Π6 δαγγελιγι55 οἵ [ῃ6 ἰαηά. Μ. «αἱοπθα πᾶ τς {γὰα 

τοδαϊηνσ, [ουηδία]ν 511 Ι6Ρ 1016 ἴῃ βριίε οὗ [Π6 σοσσθοίιοη οὗ ΠῚ. 

ἋΧ 



ὥ. ὧς 



1Ο 

15 

ΑἸΣΧΎΛΟΥ ΠΕΡΣΑΙ 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

Γλαῦκος ἐν τοῖς περὶ Αἰσχύλου μύθων ἐκ τῶν Φοινισσῶν Φρυνίχου 

φησὶ τοὺς Πέρσας παραπεποιῆσθαι. ἐκτίθησι δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ 

δράματος ταύτην, 

Τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων. 
τον πον, τγν πο. ἢ Σ ΄ 15 5 ἈΠ  (-ὴ2 - ΄ 

πλὴν ἐκεῖ εὐνοῦχός ἐστιν ἀγγέλλων ἐν ἀρχῇ τὴν Ξέρξου ἧτταν, στορνύς 
τε θρόνους τινὰς τοῖς τῆς ἀρχῆς παρέδροις" ἐνταῦθα δὲ προλογίζει 

χορὸς πρεσβυτῶν. καὶ ἔστιν ἣ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος παρὰ τῷ τάφῳ 
- » ς , 

Δαρείου" ἡ δὲ ὑπόθεσις, Ξέρξης στρατευσάμενος κατὰ ᾿Βλλάδος" μετὰ 

δυνάμεως πολλῆς, ἵππον μὲν ἄμετρον ἐπαγόμενος, ναῦς δὲ χιλίας δια- 
, χ , ἊἋ Ν ΄ . Ν “ Ν 2 Γ , κοσίας ἑπτά, ἢ καὶ δεκατέσσαρας" καὶ πεζῇ μὲν ἐν Πλαταιαῖς νικηθείς, 

ΕἾΝΕ ξ »Ε 
ναυτικῇ δὲ ἐν Σαλαμῖνι, καὶ διὰ Θεσσαλίας φεύγων διεπεραιώθη εἰς 

τὴν ᾿Δσίαν. 
“ “ ,ὔ 

᾿Επὶ Μένωνος τραγῳδῶν Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις, Τλαύκῳ ρ Ἂ χ Ω ᾽ Ἢ 

Ποτνιεῖ, Προμηθεῖ. 

Πρώτη ἔφοδος Περσῶν ἐπὶ Δαρείου ἐδυστύχησε περὶ Μαραθῶνα, 

δευτέρα Ξέρξου περὶ Σαλαμῖνα καὶ Πλαταιάς. ᾿ 

Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

χορὸς γερόντων 
Ἵὕἤ 

ἄτοσσα 
᾿ 

ἄγγελος 

εἴδωλον Δαρείου 

Ξέρξης 
Δτγραπιθηΐξιπ1} π᾿ ΜΙ εάϊσεο ἀΥρ τ ηΐι11Π ΒΟΥ ρδ1ΐ ΡΎΙπηα πὰ π5. τ ἐν 

τοῖς] πυαίαίΠΔ ΟΧ ἐν τῷ νοὶ] ἐν τῇ [55. πραγματείᾳ] Ἵ Ροβί πρεσβυτῶν 
ἴῃ Μ Παβς βεαυπηΐαγ: τῶν δὲ χορῶν [ἰερε πάτιπι χορικῶν) τὰ μέν ἐστι 
παροδικά, ὅτε λέγει δι’ ἣν αἰτίαν πάρεστιν, ὡς τὸ Τύριον οἶδμα λιποῦσαι 
[ξπτ. ῬΠοαπΠ. 202], τὰ δὲ στάσιμα, ὅτε ἵσταται καὶ ἄρχεται τῆς συμφορᾶς 
τοῦ δράματος, τὰ δὲ κομματικά, ὅτε [Ἰερεπάϊιπι ὅ,τι] λοιπὸν ἐν θρήνῳ 
γίνεται: 4116 τι 4]16 πο ε Ιοοο πιο 1ΠἸαΐα 5εο]ϑῖε ΒΙοιη ἢ 614 8-το᾿ μετὰ 
«νον δεκατέσσαρας τθἝος. : οπ. Μ 11 διεπεραιώθη 5εο! ποτα νοῖε ὟΝ εἰ] : 
ν. δα ὙΠΕΡ. δγριιπηθπέιπ), ν. 5, ΡῚ [αθι]αα δοίϊο ραγ οἸ ΡΙΟΥ τι. 1511 
«ἀδϑογιθιιΓ 13 ἐπὶ Μένωνος] 1. 6. ΟἹ. 76 ἀππὸ ατατγίο, να] ἃ. (ἢ γ. 472 
14 Ποτνιεῖ γεος. : οἵη. Μ' Προμηθεῖ] ῬοΟΙΠχ χ. 64 βαΐντισαπι [π͵558 
ΤΑ υ]8πὶ τείοσγί, αιας Προμηθεὺς Πυρκαεύς 511 ΔΡΡΕΙ]αία 

ΤῬταμηαίῖβ Ῥευβοπδο] ἴῃ Νεἀϊσθο ρογβοῃδγιπῃ 1111 πιαηίϊο 



᾿ ΠΕΡΣΑΙῚ 

λ Ὺ 

ΧΟΡΟΣ 

Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 

Ἑλλάδ᾽ ἐς αἷαν πιστὰ καλεῖται, 
ν “-“ - ἴον Ν ζκ 

καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων 

ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν 
ἃ ΕΝ " -} ᾿ 

οὺς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 

Δαρειογενὴς 
ψ ’ 5 ,ὔ 

εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. 

ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ 

καὶ πολυχρύσου στρατιᾶς ἤδη 

κακόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται το 
θυμὸς ἔσωθεν. .. 

- Ν ᾽ Ν 3 Ἀ 
πᾶσα γὰρ ἰσχὺς ᾿Ασιατογενὴς 
» , ον .“᾿ ᾧχωκε, νέον δ᾽ ἄνδρα βαΐζει, 

κοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς 

ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται: 15 
οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿Αγβατάνων 

6 Δαρειογενὴς Βα: δαρειογενὴσ᾽ δαρείου υἱὸσ Μ ΄Οοα4. Ρ]τγΓο5 
9 πολυχρύσου τεος. : πολυχρύσουσ Μ' 13. ᾧχωκε Γαος. : οἴχωκε Μ' 
[Ἐἣὲ πῖς εἰ δὶ οὑπὶ εἀά. τεοθπίϊογιθιι5. Αἰεϊοασι [ΟΥπΊαπὶ ΓΘβεϊ. 
ἴῃ ᾿ἰρϑῖιιβ ροεΐδε βογίρίιγα σοηβίας βαη6 ἱπίου οἴχωκε εἴ ᾧχωκε, ὄλλυσαν 
(461) εὲ ὥλλυσαν, οἰακοστρόφουν (767) εἰ φακοστρόφουν ΠΙΠ1] ᾿πέοΓἤι1556 : 
ἱπ Πᾶς ἴατπθη ἴδριϊα οὶ Ἰοπϊσογιιπὶ νεγΡοσιτ εχίαπε Ἔχ ΘΠΊρΪδ, τὶ σεΐθγα 
αποαιθ, 486 ἴῃ ςοα44. ἰΐα 5πογὶρία ἱπνεπίαπίιγ, [ογίαβϑε πὸη ἀθρθθαπὲ 
τητίατὶ. Οτεάαβ επῖπη πος ΔΙΌ βοῃν πὶ νοΪ] 1556, ἰαπαῖιαπὶ ῬΕΘΓ515 ἀρ ίϊι5 
ίογεῖ Ιοπῖςς ἰοααϊ. (Ν. Ηφδα]4π1)}} 16 ᾿Αγβατάνων Βταποκ : 
ἐκβατάνων ςοαά. 

ἈΕΒΟΗ. ΡΕΚΒ5. 4 



ΑΙΣΧΥΛΟῪ 

καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσιον ἕρκος 
, Ν Ν Ν 5). ἕὦ προλιπόντες ἔβαν, τοὶ μὲν ἐφ᾽ ἵππων, 

τοὶ δ᾽ ἐπὶ ναῶν, πεζοί τε βάδην 

πολέμου στῖφος παρέχοντες" 20 

οἷος ᾿Αμίστρης ἠδ᾽ ᾿Αρταφρένης 

καὶ Μεγαβάτης ἠδ᾽ ᾿Αστάσπης, 

ταγοὶ Περσῶν, 

βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου, 

σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, ᾿ 25 
, [2 9. Πϑκ9, Ὁ , τοξοδάμαντές τ᾽ ἠδ᾽ ἱπποβάται, 

φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην 
πο νον κολύτ ὑνήμοῦ «ἱ 

ψυχῆς εὐτλήμονι δόξῃ" 
3 ’ 3 χε , 
Αρτεμβάρης θ᾽ ἱππιοχάρμης 

καὶ Μασίστης, ὅ τε τοξοδάμας 30 

ἐσθλὸς ᾿Ιμαῖος, Φαρανδάκης θ᾽, 
ῳ 9.9 Ν. Ἷ 

ἵππων τ᾽ ἐλατὴρ Σοσθάνης. 

ἄλλους δ᾽ ὁ μέγας καὶ πολυθρέμμων 

Νεῖλος ἔπεμψεν: Σουσισκάνης, 

Πηγασταγὼν Αἰγυπτογενής, 35 
Ψ αν τ. ς ΄ὔ " ὅ τε τῆς ἱερᾶς Μέμφιδος ἄρχων 

μέγας ᾿Αρσάμης, τάς τ᾽ ὠγυγίους 
Θήβας ἐφέπων ᾿Αριόμαρδος, 

ὡς [ἐ Ι “- 3: ἢ καὶ ἑλειοβάται ναῶν ἐρέται 
δεινοὶ πλῆθός τ᾽ ἀνάριθμοι. 49 

ἁβροδιαίτων δ᾽ ἕπεται Λυδῶν 
», ὉΕΕ5. 9) ’ 9 ἊΣ ὄχλος, οἵτ᾽ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς 

( " Ν Ν. 

κατέχουσιν ἔθνος, τοὺς Μιτρογαθὴς 

᾿Αρκτεύς τ᾽ ἀγαθός, βασιλῆς δίοποι, 

καὶ πολύχρυσοι Σάρδεις ἐπόχους 45 
πολλοῖς ἅρμασιν ἐξορμῶσιν, ; 

17 κίσσιον ΒΙοτηΠε14 : κίσσινον ςοἀά. 18-ο τοὶ ὈΪ5 ΒΙοταβε]ά : 

οἱ ὈΪ5 σοαά. 21 ἀρταφρένησ (εχ ἀρταφέρνησ ἰδοίαπι) ΝΜ : ᾿Αρταφέρνης 
ΡΙεγίψας ςοάά. 22 Μεγαβάτης Ν τεος. αἰίψαοῖ : μεταβάτησ Μ' 

28 εὐτλήμονι τεςς.: ἐν τλήμονι ΜΝ 30 Μασίστης (Ἠετοά. 

1. 82) : μασίστρησ Μ' 43 Μιτρογαθὴς τεες. ἄπο : μητρογάθησ Μα 



ΠΕΡΣΑΙ 

δίρρυμά τε καὶ τρίρρυμα τέλη, 

φοβερὰν ὄψιν προσιδέσθαι. 

στεῦται δ᾽ ἱεροῦ Τμώλου πελάτης 

ὡγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον Ἑλλάδι, 50 

Μάρδων, Θάρυβις, λόγχης ἄκμονες, 

καὶ ἀκοντισταὶ Μυσοί: Βαβυλὼν δ᾽ 

ἡ πολύχρυσος πάμμικτον ὄχλον 

πέμπει σύρδην, ναῶν τ᾽ ἐπόχους 
Ν “ ζ ,΄ καὶ τοξουλκῷ λήματι πιστούς 55 

Ν ’ ΘΝ, 5 , 

τὸ μαχαιροφόρον τ᾽ ἔθνος ἐκ πάσης 
3 7ὔ . 
Ασίας ἕπεται 

δειναῖς βασιλέως ὑπὸ πομπαῖς. 

τοιόνδ᾽ ἄνθος Περσίδος αἴας 
» “ “-“ οἴχεται ἀνδρῶν, όο 
ΠΥ , - ςς 3 ω 

οὺς πέρι πᾶσα χθὼν ᾿Ασιᾶτις 
’ ’ ,, “ 

θρέψασα πόθῳ στένεται μαλερῷ, 
ἊΝ 

τοκέες τ᾽ ἄλοχοί θ᾽ ἡμερολεγδὸν 

τείνοντα χρόνον τρομέονται. 

πεπέρακεν μὲν ὁ περσέπτολις ἤδη [στρ. α. 
΄, δὴ ᾿] :. βασίλειος στρατὸς εἰς ἂν- 66 

τίπορον γείτονα χώραν, 

λινοδέσμῳ σχεδίᾳ πορ- 

θμὸν ἀμείψας 
᾿Αθαμαντίδος “Ἕλλας, 7ο 

πολύγομφον ὅδισμα 
ἈΝ 5 Ν. ᾽ ὔ Δ 

ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι πόντου. 

πολυάνδρου δ᾽ ᾿Ασίας θούριος ἄρχων [ἀντ. α. 

ἐπὶ πᾶσαν χθόνα ποιμα- 

41 τρίρρυμα τεςς. : τίρρυμα Μ 49 στεῦται τες, εἴ 5.Πο]. Μ : 

στεῦνται (ιν Ρυποίο ποίαί4) Μ πελάτης ΔΝ εΙ! : πελάται ςοαά. 

50 δούλιον 364 ]Π156 Γ : δούλειον σοα(, 55 καὶ οχηϊτ α 61 περὶ Μ 
᾿Ασιᾶτις Ὠἰπάοτί: ἀσιῆτισ Μ 65 πεπέρακεν ῬΟΙΒΟΠ : πεπέρακε 
ςοαά, 

4Ἐ 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

νόριον θεῖον ἐλαύνει 75 
διχόθεν, πεζονόμον τ᾽ ἔκ 

τε θαλάσσας, 

ἐχυροῖσι πεποιθὼς 
στυφελοῖς ἐφέταις, χρυ- 

σογόνου γενεᾶς ἰσόθεος φώς. 80 

κυανοῦν δ᾽ ὄμμασι λεύσσων [στρ. β. 

φονίου δέργμα δράκοντος, 
΄ Ν ΄ 

πολύχειρ καὶ πολυναύτας, 

Σύριόν θ᾽ ἅρμα διώκων, 

ἐπάγει δουρικλύτοις ἀν- ᾿ 85 
δράσι τοξόδαμνον "Αρη. 

δόκιμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς [ἀντ. β. 
, ως “-“ 

μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν 

ἐχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν 

ἄμαχον κῦμα θαλάσσας" 90 
ἀπρόσοιστος γὰρ ὁ Περσᾶν 
στρατὸς ἀλκίφρων τε λαός. 

δολόμητιν δ᾽ ἀπάταν θεοῦ [στρ. γ. 

τίς ἀνὴρ θνατὸς ἀλύξει; 
’, ε “ Ν 4 

τίς ὁ κραιπνῷ ποδὶ πηδη- 95 
κ“ ,ὔ 

μα τόδ᾽ εὐπετῶς ἀνάσσων; 

φιλόφρων γὰρ παρασαίγει [ἀντ. γ. 

βροτὸν εἰς ἄρκυας ἤΑΤα, 

76 πεζονόμον τ᾽ “ιΔαίτη 16 : πεζονόμοις ςοα 4. η9-8ο χρυσο- 
γόνου τες. εἴ 55Π0]. Μ : χρυσονόμου Μ α Ν ςοἀά. «εἰ. 8ο ἰσόθεος 
τεος. : ἰσόθεον Μ 81 κυανοῦν ΒΙοπηῆε] : κυάνεον σο44. 82 φονίου 
Ταγπεριιβ : φοινίου σοά4. δέργμα τεος, αἰϊαιοῖ: δέρμα Μ ςείῇ. 
ΟΙ Περσᾶν ΒΙοπΊΗε]4 : περσῶν οοἀά. 95-6 πήδημα τόδ᾽ ἘπΙΡοΓ: 
πηδήματος ςοαα. 96 εὐπετῶς ΕἸΠΡΕΥ : εὐπέτεος σοα4, ρΡ]ΘΓίαπΕ : εὖὐ- 
πετέως Ῥ ἀνάσσων Βτιποὶς : ἀνάσσων οοαά. 97 παρασαίνει 
Θ6ΙαΙοΓ ; σαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει (ΕΠ ΠοΙ] Ππιπὶ ΙοησῈ ἃ Ρορία δἰ θπι1Π1) 
οοαά. 98 ἄρκυας ἄτα Ἠεγπιαπη : ἀρκύστατα οςοα4. 
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- 
τόθεν οὐκ ἔστιν ὕπερθέν 

νιν ἄνατον ἐξαλύξαι. Ιοο 

θεόθεν γὰρ κατὰ Μοῖρ᾽ [στρ. ὃ. 

ἐκράτησεν τὸ παλαι- 

ὄν, ἐπέσκηψε δὲ Πέρσαις 
πολέμους πυργοδαΐκτους 
διέπειν» ἱππιοχάρμας 1ο5 

τε κλόνους , 

πόλεών τ᾽ ἀναστάσεις. 

ἔμαθον δ᾽ εὐρυπόροι- [ἀντ. ὃ. 
ο θαλάσσας πολιαι- 

᾿ ΄ ’ 
νομένας πνεύματι λάβρῳ ΤΟ 

ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, 
“ [2 ᾽7ὔ 

πίσυνοι λεπτοδόμοις πεί- 
σμασι λα- 

οπόροις τε μαχαναῖς. 

ταῦτά μοι μελαγχίτων [στρ. ε. 
Ν. Ψ 72 ’ 

φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ, ττό 

ὀᾶ, Περσικοῦ στρατεύματος 
“ Ν. ’ ων 

τοῦδε, μὴ πόλις πύθη- 
, πε λ “ ,Ὄ 

ται κένανδρον μέγ᾽ ἄστυ Σουσίδος, 

καὶ τὸ Κισσίων πόλισμ᾽ [ἀντ. ε. 
ἀντίδουπον ἄσεται, 121 

ὀᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπλη- 

θὴς ὅμιλος ἀπύων, 

βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λακίς. 125 

99-Ἰοὸ ὕπερθεν ΟΡοΓίΕ]1ο, νιν ἄνατον ἐξαλύξαι ΔΝ εοκ] εἶπ : ὑπὲρ 
θνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν σοαά. 1οϑ τ᾽ τεςς. : δ᾽ Μ 115 μοι 
τεοσ. : μου Μα 118 πόλις Ἰπ|πγία σι βρεοξι πη 121 ἄσεται 
Βαγπαν : ἔσεται Μ τοςο. 125 πέσῃ λακίσ οπμϑὶς Μ, πίε πὰπο 
ν: δὲ 126 βογίρϑὶξ τῇ 
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πᾶς γὰρ ἱππηλάτας [στρ. ᾧ 
καὶ πεδοστιβὴς λεὼς 

σμῆνος ὡς ἐκλέλοιπεν μελισ- “ 
σᾶν σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ, 

τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας 130 
3 , «“ 
ἀμφοτέρας ἅλιον 

πρῶνα κοινὸν αἴας. 

λέκτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόθῳ [ἀντ. 
πίμπλαται δακρύμασιν" 

Περσίδες δ᾽ ἁβροπενθεῖς ἑκά- 135 
, Ἷ στα πόθῳ φιλάνορι 

Ν “ 

τὸν αἰχμάεντα θοῦρον εὐνα- 
τῆρ᾽ ἀποπεμψαμένα 
λείπεται μονόζυξ. 

ἀλλ᾽ ἄγε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἐνεζόμενοι 140 

στέγος ἀρχαῖον, 

φροντίδα κεδνὴν καὶ βαθύβουλον 

θώμεθα, χρεία δὲ προσήκει, 

πῶς ἄρα πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς 

Δαρειογενής, 145 

τὸ πατρωνύμιον γένος ἡμέτερον" 
πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν, 
ἢ δορικράνου 
λόγχης ἰσχὺς κεκράτηκεν. 

ἀλλ᾽ ἥδε θεῶν ἴσον ὀφθαλμοῖς 150 
φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, 

128-0 μελισσᾶν τες. : μέλισσα Μ : μέλισσαι ΒαΡεθαί Ξε Πο0]. 133 πόθῳ] 
ὁδῷ ΜΝ εοκΙεἰπ 135 ἁβροπενθεῖς (ΕΧ 56Πο]. σοἸἸαίο 541) Ῥδίδὺ : 
ἀκροπενθεῖς σοἀά. 135-6 ἑκάστα τεςο. : ἑκάσταν [πεταΐ ΝΜ, Ξεά ν 
ἴα Ἔγαβιιπὶ τ ἑκάστᾳ νἀ αἴ 6556 137-8 εὐνατῆρα προπεμψαμένη 
(ε τεες. ἄποθι5) {τιιβίγα γαϑεϊςαεραὶ Βγποῖκ 141 στέγος τεςς. : 
στέος Μ 144 ἄρα Μ 148 δορικράνου τΕςο,. : δορυκράνου Μ' 
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βασίλεια δ᾽ ἐμή, προσπίτνω" 
Ν ’ Ν ὡς ΟΝ καὶ προσφθόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν 

πάντας μύθοισι προσαυδᾶν. ἢ 

ὦ βαθυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη, 155. τοῖο! 

μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιά, χαῖρε, Δαρείου γύναι" 

θεοῦ μὲν εὐνάτειρα ἸΠερσῶν, θεοῦ δὲ καὶ μήτηρ ἔφυς, 

εἴ τι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεθέστηκε στρατῷ. 

ΑΤΟΣΣΑ 

Ατ. 

“-“ Ν τ. “2 ΄, ’, 

ταῦτα δὴ λιποῦσ᾽ ἱκάνω χρυσεοστόλμους δόμους 

καὶ τὸ Δαρείου τε κἀμὸν κοινὸν εὐνατήριον. τόο 
7 Ἶ 5 ΄ ἥ τ ϑισαξ, ταν ΦΟΨ δν 

καί με καρδίαν ἀμύσσει φροντίς" ἐς δ᾽ ὑμᾶς ἐρῶ 
“ ᾽ “- 5 “-“ ς ΚΞΝ ΕῚ 7 ΄ 

μῦθον, οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὖσ᾽ ἀδείμαντος, φίλοι, 
ἊΣ “ ΓοΥ Ὁ “᾿ 5) , Ν 

μὴ μέγας πλοῦτος κονίσας οὖδας ἀντρέψῃ ποδὶ 
»" ἁ - φ ᾽ Ν “ . 
ὄλβον, ὃν Δαρεῖος ἦρεν οὐκ ἄνευ θεῶν τινός. 

ταῦτά μοι διπλῆ μέριμνα φραστός ἐστιν ἐν φρεσίν, τό5 

μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος ἐν τιμῇ σέβειν 
μήτ᾽ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς ὅσον σθένος πάρα. 
" χ ΖΑΘΕ 3.5 ΄ὔ " ἀν ΠΕ ἩΓΕ, ΡΞΕΣ Τ ΈΓΣΤΕΣ 
ἔστι γὰρ πλοῦτός γ᾽ ἀμεμφῆς, ἀμφὶ δ᾽ ὀφθαλμῷ φόβος" 

ὄμμα γὰρ δόμων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. 
Ν .» ε -“ 5 , ἴον ΄ ΄ 

πρὸς τάδ᾽ ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε, σύμβουλοι λόγου 
κῷὸ 7 ’ ,ὔ ͵ 

τοῦδε μοι γένεσθε, Ἱ]έρσαι, γηραλέα πιστώματα᾽' ι7ι 
“ Ν Ν [λ ΨΡο τον 5» ,ὕ ΄ 

πάντα γὰρ τὰ κέδν ἐν ὑμῖν ἐστί μοι βουλεύματα. 
ΩΣ σοῦ γ “ " “ ΄, κ " 

εὖ τόδ᾽ ἴσθι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μή σε δὶς φράσαι 
15. οὗ ἌΣΘΣ αν, ἊΝ Ἁ “ὦ ε - 7, 

μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ ἔργον ὧν ἂν δύναμις ἡγεῖσθαι θέλῃ" 
᾽ “-“ ὩΝ » «ς ΄- “ » -“ 

εὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους καλεῖς. 175 

πολλοῖς μὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν 
ν»" 5 ΚΣ Πς. ὡς “" ΦΎΣΙΝ ΄ Ν 

ξύνειμ᾽, ἀφ᾽ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν 

᾿Ιαόνων γῆν οἴχεται πέρσαι θέλων" 

152 προσπίτνω) προσπίτνω προσκυνῶ (50ΠΟ]ο ἱπίιτγία [ΠἸαᾶῖοὺ Μ 
157 εὐνάτειρα τεος. : εὐνήτειρα Μ' 162 οὖσ᾽ ἀδείμαντος) οὐδ᾽ ἀδεί- 
μαντον ἈΝ εἰ] 163 πλοῦτος] δαίμων Ἐ εἰπηδοείῃ 165 μέριμνα 
φραστός Ο. 6. Ἡδιυρί : μέριμν᾽ ἄφραστος οοάα. 168 ὀφθαλμῷ 

- Ηεἰπηβοείῃ : ὀφθαλμοῖς σοὐά. 174 δύναμις τεος. : δυνάμεισ Μ 
θέλῃ] θέλει (ει ἴῃ ἡ πυιιίαίαιη π|}) Μ 176 αἰεὶ Ν : ἀὲ Μα 
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ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδ᾽ ἐναργὲς εἰδόμην 
«ε “ 

ὡς τῆς πάροιθεν εὐφρόνης" λέξω δέ σοι. “189 
»:} , ἐφ 9) 3 

ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκ᾽ εὐείμονε, 
ς Ν 7 »-»" ) “ ἡ μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη, 
ἡ δ᾽ αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν, 

,ὔ “- “-“ 

μεγέθει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολύ, 
Σ)ν ὦ ῇ Ν ΄ [2 

κάλλει τ΄ ἀμώμω, καὶ κασιγνήτα γένους 185. 

ταὐτοῦ: πάτραν δ᾽ ἔναιον ἡ μὲν Ἑλλάδα 
’, “ “- ε Ν “ 

κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον. 

τούτω στάσιν τιν᾽, ὡς ἐγὼ ᾿᾽δόκουν ὁρᾶν, 

τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι: παῖς δ᾽ ἐμὸς μαθὼν 

κατεῖχε κἀπράυνεν, ἅρμασιν δ᾽ ὕπο 190 
΄ :ζξῶς Ν [ ΔΥΣῚ 3 [, ζεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν᾽ ἐπ᾽ αὐχένων 

τίθησι ἢ μὲν τῆδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ " ΧΠΜ ἢ) Ργ Ἷ 
ε 9. ἣν ’ 

ἐν ἡνίαισί τ᾽ εἶχεν εὔαρκτον στόμα, 

ἡ δ᾽ ἐσφάδᾳζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου 
διασπαράσσει, καὶ ξυναρπάζει βίᾳ 195 
᾽ “ Ν ΑΝ ζ 7, ἄνευ χαλινῶν καὶ ζυγὸν θραύει μέσον. 
πίπτει δ᾽ ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται 

Δαρεῖος οἰκτείρων σφε" τὸν δ᾽ ὅπως ὁρᾷ 
»." [ ΓΦ 5 Ν , Ξέρξης, πέπλους ῥήγνυσιν ἀμφὶ σώματι. 

Ν “- Ν Ν Ν 2 “ ] καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω. 200 
ἐπεὶ δ᾽ ἀνέστην καὶ χεροῖν καλλιρρόου 
μ “ Ν. ΄ Ν 

ἔψαυσα πηγῆς, σὺν θυηπόλῳ χερὶ 

βωμὸν προσέστην, ἀποτρόποισι δαίμοσιν 
θέλουσα θῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε. 

ὁρῶ δὲ φεύγοντ᾽ αἰετὸν πρὸς ἐσχάραν 205 
[ ’, 9. » [ Ω Φοίβου: φόβῳ δ᾽ ἄφθογγος ἐστάθην, φίλοι 

΄- ’ 

μεθύστερον δὲ κίρκον εἰσορῶ δρόμῳ 
“ “ Ι 

πτεροῖς ἐφορμαίνοντα καὶ χηλαῖς κάρα 
᾽ δ {2 , 

τίλλονθ᾽. ὁ δ᾽ οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας 

181 μοι ΤΕςς, : οπι. Μ 189 ἀλλήλῃσι (Ἰοπὶς6) Μ 1ΟῚ ἐπ᾽ αὐὖ- 
χένων τεῦς, : ὑπαυχένων Μ' 193 ἡνίαισί τ’ ΒΙοπηῆ 14 : ἡνίαισιν ΜΡ: 

;» { 
ἡνίαισι δ᾽ τες, 194 ἔντη 9ςΔ]ροῦ : ἐντῇ Μ 207 μεθ᾽ ὕστερον Μ' 



Ατ. 
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Ατ. 
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Ατ. 

Χο. 

Ατ. 
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παρεῖχε. ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ εἰσιδεῖν, 21ο 
Θεψε Ὀ Ω ’΄ κ᾿ Ν Μν “ 3 Ν ᾿ 

ὑμῖν δ᾽ ἀκούειν. εὖ γὰρ ἴστε, παῖς ἐμὸς 
Ν μὴ ἈΝ Ἂ ἵ Ἄν ΄ὔ πράξας μὲν εὖ θαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ, 

“- Ν Ἷ 3) ς ΄ ΄ κακῶς δὲ πράξας---οὐχ ὑπεύθυνος πόλει, 
Ν Ἅ, Ἔ ,7ὔ ΄“ “ ’ 

σωθεὶς δ᾽ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ χθονός, 

οὔ σε βουλόμεσθα, μῆτερ, οὔτ᾽ ἄγαν φοβεῖν λόγοις 215 
οὔτε θαρσύνειν. θεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱκνουμένη, 

εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ τῶνδ᾽ ἀποτροπὴν τελεῖν, 
Ν 7 Δ) 5 “ , 7 Ν Ὅ: " 

τὰ δ᾽ ἀγάθ᾽ ἐκτελῆ γενέσθαι σοί τε καὶ τέκνοις σέθεν 
ἊΝ ’ὔ γῇ δ΄ ν ΄ Ν Ἂς Ν 

καὶ πόλει φίλοις τε πᾶσι. δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς 
“ Ν -" , “- 3 πὲ “ ἣ γῇ τε καὶ φθιτοῖς χέασθαι" πρευμενῶς δ᾽ αἰτοῦ τάδε, 220 

σὸν πόσιν Δαρεῖον, ὅνπερ φὴς ἰδεῖν κατ᾽ εὐφρόνην ρεῖον, ὅνπερ φ] ρόνην, 
ἐσθλά σοι πέμπειν τέκνῳ τε γῆς ἔνερθεν ἐς φάος ἔ γ ρ ῃ 

τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαίᾳ κάτοχ᾽ ἀμαυροῦσθαι σκότῳ. 
ἐ ι« 

“ ’ δ Ν “- , ταῦτα θυμόμαντις ὧν σοὶ πρευμενῶς παρήνεσα 
Ν ἃς ΧΑ ᾿ 7, 

εὖ δὲ πανταχῇ τελεῖν σοι τῶνδε κρίνομεν πέρι. 225 
5 ΘΟ ΥΝ » 3, Ἔ “ “ 3 5 7 Ν 
ἀλλὰ μὴν εὔνους γ᾽ ὁ πρῶτος τῶνδ᾽ ἐνυπνίων κριτὴς 

Ν Ν ’ 9. -" ͵ 3 5 ’ὔ , 

παιδὶ καὶ δόμοις ἐμοῖσι τήνδ᾽ ἐκύρωσας φάτιν. 
τὶ - ἊΝ Ν “ 5 ε ρ) ,ὔ 

ἐκτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά" ταῦτα δ᾽, ὡς ἐφίεσαι, 

πάντα θήσομεν θεοῖσι τοῖς τ᾽ ἔνερθε γῆς φίλοις, 
εὖτ᾽ ἂν εἰς οἴκους μόλωμεν. κεῖνο δ᾽ ἐκμαθεῖν θέλω, 230 

ὦ φίλοι, ποῦ τὰς ᾿Αθήνας φασὶν ἱδρῦσθαι χθονός. 

τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄνακτος Ἡλίου φθινασμάτων. 
5" Ν Ν ψ 9.55 Ν “ , “Ὁ ’ 

ἀλλὰ μὴν ἵμειρ᾽ ἐμὸς παῖς τῆήνδε θηρᾶσαι πόλιν. 
- Ν , 353ϑ.ϑ ἃ «ς Ν , «ς “ 

πᾶσα γὰρ γένοιτ᾽ ἂν “Ελλὰς βασιλέως ὑπήκοος. 

ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήθεια στρατοῦ; πἠ κ 35 
καὶ στρατὸς τοιοῦτος, ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά. 

Ν Ἅ Ν ΄ Υ “ 5» Ν, ΄ καὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο; πλοῦτος ἐξαρκὴς δόμοις; 
ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, θησαυρὸς χθονός. 

πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χερῶν αὐτοῖς πρέπει; 

510 εἰσιδεῖν Ἡγίιπρ; : ἐσ ἰδεῖν Μ : ἔστ᾽ ἰδεῖν τοςο. 516 θρασύ- 
νειν Μ 218 ἀγάθ᾽ τεςς. : αγαθὰ δ᾽ Μ τέκνοις} τέκνῳ τεῦ. 
228 δὴ τεος.: δὲ Μα 230 κεῖνο Πἰπάοτ; κεῖνα σοαά. 
239 χερῶν Βτιποῖς : χερὸς σοαά. αὐτοῖς) λαοῖς ΕΏΡΟΙ : δαοῖς ϑίααϊ- 
τα ]]εν (χερὸς αἰτίπηαιια βογναίο) 
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οὐδαμῶς" ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί. 240 

τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατῷ; 
Μ “ Ν ΞΘ ΕΘ 2 

οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 
“ Ἂν, ΩΝ , ") 7 ΞΟ 

πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας; 
“ [ ζι Ἃ Ν “ ; 

ὥστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φθεῖραι στρατόν: 

δεινά τοι λέγεις κιόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι. 245 
5 3. 9 Ν -“ 5 » “ , 

ἀλλ΄ ἐμοὶ δοκεῖν τὰαχ εἴσει πάντα ναμερτῆ λόγον. 
““ Ν ἢ ΧΝ ἊΝ , “ 

τοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει μαθεῖν, 
Ν 7 7ὔ ω 5 Ν δ Χ ΄ 

καὶ φέρει σαφές τι πρᾶγος ἐσθλὸν ἢ κακὸν κλύειν. 

ΑΓΤΈΛΟΣ 

ὦ γῆς ἁπάσης ᾿Ασιάδος πολίσματα, 

ὦ Περσὶς αἷα καὶ μέγας πλούτου λιμήν, 250 

ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφθαρται πολὺς μιᾷ {2.4} [ 

ὄλβος, τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνθος οἴχεται πεσόν. ᾿ 
" ν κ -π Ε 7 ὦμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά" 
“ ϑύϑρϑι μὰ, “ 3) ΄ , 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάθος, 

Πέρσαι: στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 255 

" .) (ἢ Ν 

ἄνι᾽ ἄνια κακὰ [στρ. α. 
΄ Ν (2... ζγ. (πὰ 

νεόκοτα καὶ δάι᾽. αἰαῖ, 

διαίνεσθε, Πέρσαι, 
φ.. ΚΜ 2 

τόδ᾽ ἄχος κλύοντες. 

ὡς πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνα διαπεπραγμένα" 26ο 

αὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. 

ἢ μακροβίοτος : [ἀντ. α. 
ὅδε γέ τις αἰὼν ἐφάνθη 

γεραιοῖς, ἀκούειν 

τόδε πῆμ᾽ ἄελπτον. 265 

245 κιόντων ΜΝ εοκΙεῖη : ἰόντων σοαά. 246 ναμερτῆ Ῥοῖβοῃ: 
νημαρτῆ (ε εχ α ἴδείιπι) Μ 250 μέγας (εχ Ἐπγ. Οταβί, 1077) 
Νδιοκ : πολὺς σοα4, 
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Αγ. καὶ μὴν παρών γε κοὐ λόγους ἄλλων κλύων, 
[ , Ε] 9ΔΣ ΄ “ Πέρσαι, φράσαιμ᾽ ἂν οἵ᾽ ἐπορσύνθη κακά. 

Χο. ὀτοτοτοῖ, μάταν [στρ. β. 
Ν 7 ,  “ 

τὰ πολέα βέλεα παμμιγῆ 

τᾶσδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ασίδος ἦλθεν αἴας 270 
δᾷαν Ἑλλάδα χώραν. 

Αγ. πλήθουσι νεκρῶν δυσπότμως ἐφθαρμένων 
Σαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος. 

Χο, ὀτοτοτοῖ, φίλων [ἀντ. β. 

ἁλίδονα μέλεα πολυβαφῆ 275 

κατθανόντα λέγεις φέρεσθαι 
Ἱπλαγκτοῖς ἐν διπλάκεσσιν. 

Αγ. οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο 
Ν Ν 4. “ - 

στρατὸς δαμασθεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

Χο. ἴυζ᾽ ἄποτμον Πέρσαις [στρ. γ. 
δυσαιανῆ βοὰν 281 

δάους, ὡς πάντα παγκάκως 
ἤνυσαν, αἰαῖ, στρατοῦ φθαρέντος. 

Αγ. ὦ πλεῖστον ἔχθος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν" 

φεῦ, τῶν ᾿Αθηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 285 

Χο. στυγναί γ᾽ ᾿Αθᾶναι δάοις" [ἀντ. γ. 

μεμνῆσθαί τοι πάρα 

266 γε τεες. : τε ΜΟ ρ]ετῖαια 268 ὀτοτοῖ τοῖ Μ' 269 πολέα 
ΤΑΟΠπιάπη : πολλὰ Ποαά, 270 τᾶσδ᾽ ΝΝΕΙΙ : γᾶς σοαά. ἦλθεν 
αἴας ΔΝ εἰ! : ἦλθ᾽ ἐπ᾽ αἷαν σοἀά. 271 δάαν ΒΙοιηῆς]α (δαΐαν τες.) : 
δῖαν Μα 275 μέλεα (αὐἀδοτὶρίιμπι γρ. μέλεα) τες. : σώματα 
ςοάάα. 277 ϑιβρθοίιπι πλαγκτοὺς ΝΝ εοΚΙεῖπ, σπιλάδεσσιν 
Ἡδτγίαπρ 280-1 Πέρσαις -. . βοὰν ΜΝ εοΚΙεἰπ : βοὰν... Πέρσαις 
οοὐά. 282 δάους 5οΥῖρδ5ὶ : δᾷοις σοαά. 283 ἤνυσαν ΜΝ εςκΚ]εἰπ : 
ἔθεσαν σοαα, 286 ᾿Αθᾶναι τεςς. : ᾿Αθῆναι Μ 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ 

ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν 
ΝΥ Ν 9.35 5 

εὔνιδας ἔκτισσαν ἠδ᾽ ἀνάνδρους. 

-“ “ ,ὔ ΡῚ (} 

σιγῶ πάλαι. δύστηνος ἐκπεπληγμένη 

κακοῖς" ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορά, 
Ν ’, [2 ΛΈΚΝ "5 “- , τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάθη. 

Ψ ᾿ Σ.) “ Ν “-“ , 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν 

θεῶν διδόντων: πᾶν δ᾽ ἀναπτύξας πάθος 

λέξον καταστάς, κεὶ στένεις κακοῖς ὅμως, 
,ὔ ᾽ , 7 Ν ἊΝ , 

τίς οὐ τέθνηκε, τίνα δὲ καὶ πενθήσομεν 

τῶν ἀρχελείων, ὅστ᾽ ἐπὶ σκηπτουχίᾳ 
Ν " , ᾿ , [4 

ταχθεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου θανών. 

Ξέρξης μὲν αὐτὸς (ζῇ) τε καὶ βλέπει φάος. 
5 - Ν ων ΄ ’ , ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα 

καὶ λευκὸν ἦμαρ νυκτὸς ἐκ μελαγχίμου. 

᾿Αρτεμβάρης δὲ μυρίας ἵππου βραβεὺς 
στύφλους παρ᾽ ἀκτὰς θείνεται Σιληνιῶν. 

χὠ χιλίαρχος Δαδάκης πληγῇ δορὸς 
4 “ 5 Ν 9. ΄ 

πήδημα κοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο" 

Τενάγων τ᾽ ἀριστεὺς Βακτρίων ἰθαγενὴς 
θαλασσόπληκτον νῆσον Αἴαντος πολεῖ. 

Λίλαιος, ᾿Αρσάμης τε κἀργήστης τρίτος, 
ὥς 5 Ν “Ὁ Ν ἰ2 

οἵδ᾽ ἀμφὶ νῆσον τὴν πελειοθρέμμονα 

δινούμενοι κύρισσον ἰσχυρὰν χθόνα" 

πηγαῖς τε Νείλου γειτονῶν Αἰγυπτίου 

᾿Αρκτεύς, ᾿Αδεύης, καὶ Φερεσσάκης τρίτος, 

Φαρνοῦχος, οἵδε ναὸς ἐκ μιᾶς πέσον. 

Χρυσεὺς Μάταλλος μυριόνταρχος θανών, 

ἵππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας, 

πυρσὴν ζαπληθῆ δάσκιον γενειάδα 

280 εὔνιδας ἔκτισσαν Βοεοϊ : ἔκτισαν εὐνίδας οοαὰ, 
φάος 5.10]. «ὦ Ατ. Κδη. τοῦο: φάος βλέπει οοα4. 
(ταβιγα ἴῃ ἵππου [αείιιπ|) Μ' 
310 δινούμενοι ΟΝ εοἰκ]εἴηπ : νικωμένοι ς044, 
φρεσεύησ Μ: φερεσσεύης τεοο. 

290 

295 

300 

305 

310 

315 

200 βλέπει 
302 ἵππουσ 

306 ἀριστεὺς ΒΙοπιῇε]ά : ἄριστος σ046. 
312 Φερεσσάκης ΒοίΠε: 

316 πυρσὴν ῬΟΙ5ΟῊ : πυρὰν ΝΙ, πυρρὰν πὶ 



ΠΕΡΣΑΙ͂ 

ἔτεγγ᾽, ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ. 

καὶ Μᾶγος ΓΑραβος, ᾿Αρτάβης τε Βάκτριος, 

σκληρᾶς μέτοικος γῆς, ἐκεῖ κατέφθιτο. 

Δμιστρις ᾿Αμφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ 320 

νωμῶν, ὅ τ᾽ ἐσθλὸς ᾿Αριόμαρδος Σάρδεσι 

πένθος παρασχών, Σεισάμης θ᾽ ὃ Μύσιος, 

Θάρυβίς τε πεντήκοντα πεντάκις νεῶν 

ταγός, γένος Λυρναῖος, εὐειδὴς ἀνήρ, 
κεῖται θανὼν δείλαιος οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶτ' 325 
ἂν “2 7 “ 5 τς ΄" Συέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐψυχίαν, 
Κιλίκων ἔπαρχος, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον 
τ “ ͵ὔ Ἀ᾿ ΄“ “"" ’ ἐχθροῖς παρασχών, εὐκλεῶς ἀπώλετο. 
τοσόνδε ταγῶν νῦν ὑπεμνήσθην πέρι. 

πολλῶν παρόντων δ᾽ ὀλίγ᾽ ἀπαγγέλλω κακά. 330 

Ατ. αἰαῖ, κακῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε, 

αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα κωκύματα. 
9.1: ὃς “2 ἌιΞ 58}... , , ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ᾽ ἀναστρέψας πάλιν" 
πόσον δὲ πλῆθος ἣν νεῶν “Ἑλληνίδων, 
Ὧν π 13. κ5..Δν δὶ Ρ ΄ τῇ 
ὥστ᾽ ἀξιῶσαι Περσικῷ στρατεύματι 335 

“ “ Ψ “ μάχην συνάψαι ναΐοισιν ἐμβολαῖς; 
Αγ. πλήθους μὲν ἂν σάφ᾽ ἴσθ᾽ ἕκατι βάρβαρον 

ναυσὶν κρατῆσαι. καὶ γὰρ “Ἑλλησιν μὲν ἦν 

ὁ πᾶς ἀριθμὸς ἐς τριακάδας δέκα 
ναῶν, δεκὰς δ᾽ ἣν τῶνδε χωρὶς ἔκκριτος" 340 

Ξέρξῃ δέ, καὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἣν 

ὧν ἦγε πλῆθος, αἱ δ᾽ ὑπέρκοποι τάχει 
ε « ὅἌῳ Ἵς ε Ἧ Δ᾽ ΓΟ, , ἑκατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά θ᾽. ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
μή σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφθῆναι μάχῃ; 

ἀλλ᾽ ὧδε δαίμων τις κατέφθειρε στρατόν, 345 

317 πορφυρᾷ Ῥοῖϑοῃ : πορφυρέα Μ' 221 ν. ΟὉ πιοίγιπι ἱπιιϑὶ- 

ἰδίπιπὶ βυβρεοΐιβ, ἰογε. ἱπίαγία 927 ἔπαρχος Ν : ἄπαρχὺσ Μ' 

320 τοσόνδε ταγῶν ὟΝ εἰ! : τοιῶνδ᾽ ἀρχόντων οοἀ. νῦν τηὴι τος, : οπι. Ν 

330 δ᾽ τεος, : οπι. Μ' 5334 δὲ τεος. αἰϊαιοῦ : δὴ Μ' σετέ. : τὶ ΤΌΓΠΕΡι5 

337 βάρβαρον Ἡφαίῃ : βαρβάρων οοαά. 342 ὑπέρκοποι ΜΝ ΑκεΠε]ά : 

ὑπέρκομποι Ἑσοαά, 344 λειφθῆναι τεςς. : ληφθῆναι Ν 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύ ρ ρρόπῳ τύχῃ. 
,ὔ “Ὁ 

θεοὶ πόλιν σῴζουσι Παλλάδος θεᾶς. 

Ατ. ἔτ᾽ ἃρ᾽ ᾿Αθηνῶν ἔστ᾽ ἀπόρθητος πόλις; 

Αγ. ἀνδρῶν. γὰρ ὄντων ἕρκος ἐστὶν ἀσφαλές. 

Ατ. ἀρχὴ δὲ ναυσὶ συμβολῆς τίς ἦν, φράσον" 350 
,ὕ “- , σ 

τίνες κατῆρξαν, πότερον Ἑλληνες, μάχης, 
ἢ παῖς ἐμός, πλήθει καταυχήσας νεῶν; 

Αγ. ἦρξεν μέν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ 
Ν 3) , Ων Ν ᾽ὔ , 

φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποθέν. 

ἀνὴρ γὰρ “Ἕλλην ἐξ ᾿Αθηναίων στρατοῦ 355 

ἐλθὼν ἔλεξε παιδὲ σῷ Ἐέρξῃ τάδε, 
ε “ 

ὡς εἰ μελαίνης νυκτὸς ἵξεται κνέφας, 

Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν 

ναῶν ἐπενθορόντες ἄλλος ἄλλοσε 
“ ’ὔ 7 5 7 

δρασμῷ κρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο. 360 
ε ᾿) δ ΧᾺ « " Ὁ] Ἂν ’ ὁ δ᾽ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον 

“Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν θεῶν φθόνον, ] 

πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον, 
Δ 49 «ἃ , 5 -“ .“ ’, 

εὖτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χθόνα 

λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰθέρος λάβῃ, 365 
τάξαι νεῶν μὲν στῖφος ἐν στοίχοις τρισὶν 

ἔκπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιρρόθους, 

ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον Αἴαντος πέριξ' 

ὡς εἰ μόρον φευξοίαθ᾽ “Ἕλληνες κακόν, 
Ν 4 ἊΝ « ’ 

ναυσὶν κρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινὰ, 370 

πᾶσιν στέρεσθαι κρατὸς ἦν προκείμενον. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε καρθ᾽ ὑπ’ εὐθύμου φρενός" 

5 Ν Ν , 9; “ 5 " 

οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ θεῶν ἠπίστατο. 

οἱ δ᾽ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειθάρχῳ φρενὶ 
δεῖπνόν {τ᾽ ἐπορσύνοντο, ναυβάτης τ᾽ ἀνὴρ 375 

Ὁ) (Οὐ 

341 ῬΔΙΔΡΥΑΡΠΟ ργδθῆχα 4111 ρθύβοπδα ἐγίριιιπε οοάά, : γεοία ππηςο 
σοπίϊηπαν! Θο μα 358 μενοῖεν ΜοΠΚ : μένοιεν ςοἄ 4. 359 ἐπεν- 
θορόντες ΑΝΧ : ἐπανθορόντες Μ τεςο. 366 μὲν στῖφος ΒτθΠΟΚ : 
στῖφος μὲν ΜῸ τεος. 375 τ᾽ δά. 5. δ] ρου 
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“Ὁ ; Ν " - . 72 

τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ᾽ εὐήρετμον. 
ἐπεὶ δὲ. φέγγος ἡλίου κατέφθιτο 
ΝΝ ΕΣ ς ΒΝ ΄ " , καὶ νὺξ ἐπήει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ 

. - 2 ,, “ » “Ψ 5 , ἐς ναῦν ἐχώρει πᾶς θ᾽ ὅπλων ἐπιστάτης" 
τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεὼς μακρᾶς" 380 

πλέουσι δ᾽ ὡς ἕκαστος ἦν τεταγμένος, 
Ν ἣ Ν , ,ὔ 

καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον καθίστασαν 

ναῶν ἄνακτες πάντα ναυτικὸν λεών. 

καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ᾽ Ἑλλήνων στρατὸς 
κρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῇ καθίστατο" 385 
5 ’ὔ , Ἷ «ε ἰ 

ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 

πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 
“ Ν 3. “-“ « [2 , 

πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος “Ελλήνων πάρα 
ΝΝ -] , » 3. ἢ 

μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρθιον δ᾽ ἅμα 

ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 390 
9. -“ “ 

ἠχώ: φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 
7 5 - ᾽ Ν ες »-“»-"ἅ γνώμης ἀποσφαλεῖσιν" οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 
ΟΦ [9 ΄ Ὶ σ“ ᾽) 

παιὰν ἐφύμνουν σεμνὸν “Ελληνες τότε, 

ἀλλ᾽ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει" 
, 3 “ ’ 9. ΘΝ, ἢ 5 

σάλπιγξ ὃ ἀυτῇῃ πάντ ἐκεῖν ἐπέφλεγεν. 395 
5 ΧᾺ Ν Ἂ ε Ἷ ὩΝ 

εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολῇ 
.« ΄ ΕῚ ’ὔ ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος, 

θοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν. 

τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας 

ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὁ πᾶς στόλος 400 

ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν 
πολλὴν βοήν, “ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, 

ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ 

παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, 

θήκας τε προγόνων" νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών." 495 
Ν Ν 4.58 - 7 [4 ἜΝ καὶ μὴν παρ᾽ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόθος -. 

, 

ὑπηντίαζε, κοὐκέτ᾽ ἦν μέλλειν ἀκμή. 

379 δ᾽) Μὶ 3891 οπι. Μ, ἴῃ πηιαγρίης δα ά. πὶ 395 δ᾽ ροΞβίςα δάά. Μ 
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εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηὶ χαλκήρη στόλον 

ἔπαισεν" ἦρξε δ᾽ ἐμβολῆς Ἑλληνικὴ 

ναῦς, κἀποθραύει πάντα Φοινίσσης νεὼς 41ο 

κόρυμβ᾽, ἐπ᾽ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ηὔθυνεν δόρυ. 

τὰ πρῶτα μέν νυν ῥεῦμα ἸΠερσικοῦ στρατοῦ 

ἀντεῖχεν: ὡς δὲ πλῆθος ἐν στενῷ νεῶν 
ἤθροιστ᾽, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, 

αὐτοὶ θ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμβόλοις χαλκοστόμοις 415 

παίοντ᾽, ἔθραυον πάντα κωπήρη στόλον, 

“Ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως 
’, , μὴ «ς “ Ν κύκλῳ πέριξ ἔθεινον, ὑπτιοῦτο δὲ 

σκάφη νεῶν, θάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἣν ἰδεῖν, 

ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου βροτῶν. 420 
9 Ν Ν “ ἰ) 3.5 , 

ἀκταὶ δὲ νεκρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήθυον, 

φυγῇ δ᾽ ἀκόσμῳ πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο, 

ὅσαιπερ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος. 

τοὶ δ᾽ ὥστε θύννους ἢ τιν᾽ ἰχθύων βόλον 
ἀγαῖσι κωπῶν θραύμασίν τ᾽ ἐρειπίων 425 
Υ̓ Ὁ) [ ᾿] Ν. -) ὦ ἴο 

ἔπαιον, ἐρράχιζον: οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ 
κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα, 
ἕως κελαινῆς νυκτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. 

κακῶν δὲ πλῆθος, οὐδ᾽ ἂν εἰ δέκ᾽ ἤματα 
, ") δ 3, [2 ,ὔ στοιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐκπλήσαιμί σοι. 430 

μὴ Ν 7.2. 5 ΤΡ δς ΙΝ “- 
εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσθι, μηδάμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 

πλῆθος τοσουτάριθμον ἀνθρώπων θανεῖν. 
“- “ , Ατ. αἰαῖ, κακῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα 

! , Πέρσαις τε καὶ πρόπαντι βαρβάρων γένει. 

Αγ. εὖ νυν τόδ᾽ ἴσθι, μηδέπω μεσοῦν κακόν" 435 

412 νυννδ : νῦν Μ 4τ5 θ᾽ ΒΙοπηΠε]4 : δ᾽ ςοα4. ὑφ᾽ αὑτῶν τέεος. : 
ὑπ᾿ αὐτῶ Μ ἐμβόλοις ϑίδῃϊον : ἐμβολαῖς ςοὐά. 422 ἀκόσμῳ τες. : 
ἀκόσμως ςοαά. ςείί. 426 οἰμωγὴ τεεςς. : οἰμωγῆσ Μ' 430 στοι- 
χηγοροίην τεες. : στοιχοιγαροίην (ο Ξαρτα α 5.Γ.) Μ 431 μηδάμ᾽ 
τεος. : μὴδ᾽ ἂν Μ 432 τοσουτάριθμον τες. εἴ 50}0]. : τοσοῦτ᾽ 
ἀριθμὸν Μ 433 ἔρρωγεν τες. : ἔρρω.ται (ςοττοοίιπι ἴῃ ἔρρωγε τη) Νῖ 
435 νῦν Μ 



Ατ. 

438 τῆσδ᾽ ἔτ᾽ τες. : τῆσδέ τ᾽ Μ ἃ τεοο. 

ΠΕΡΣΑΙ 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἦλθε συμφορὰ πάθους, 

ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηκῶσαι ῥοπῇ. 
ἊΝ ,ὔ ἶχ ᾽ “-“ Ξ. γι 3ὺ..5 74 ΄ καὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐχθίων τύχη; 

“ ,ἦ 3 μὴ Ν ΄ὔ Ν “ 

λέξον τίν᾽ αὖ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ 
“-“ “ ἢ 

ἐλθεῖν κακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 

Περσῶν ὅσοιπερ ἦσαν ἀκμαῖοι φύσιν, 
ψυχήν τ᾽ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐκπρεπεῖς, 
αὐτῷ τ᾽ ἄνακτι πίστιν ἐν πρώτοις ἀεί, 

τεθνᾶσιν αἰσχρῶς δυσκλεεστάτῳ μόρῳ. 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα συμφορᾶς κακῆς, φίλοι. 
, ’ Ν 7 ἮΝ τ ’ 

ποίῳ μόρῳ δὲ τούσδε φῃς ὀλωλέναι; 
“ 7 3) Αἵ ’ θ πὶ “ ΄ 

νῆσός τις ἐστὶ πρόσθε Σαλαμῖνος τόπων, 
[4 ΄ 7 Ω ς ν 

βαιά, δύσορμος ναυσίν, ἣν ὃ φιλόχορος 

Πὰν ἐμβατεύει, ποντίας ἀκτῆς ἔπι. 

ἐνταῦθα πέμπει τούσδ᾽, ὅπως, ὅταν νεῶν 
2 9᾿ Ν ΝᾺ 9 ,. 

φθαρέντες ἐχθροὶ νῆσον ἐκσῳζοίατο, 
“ ᾽ ΄ὔ ς ΄ ’, 

κτείνοιεν εὐχείρωτον. “Ελλήνων στρατόν, 
7 3). .6 4 5 7 ’ 

φίλους δ᾽ ὑπεκσῴζοιεν ἐναλίων πόρων, 
- Ν 7 « “- ε Ν Ν 

κακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ θεὸς 

ναῶν ἔδωκε κῦδος “Ἑλλησιν μάχης, 
αὐθημερὸν φράξαντες εὐχάλκοις δέμας 

ὅπλοισι ναῶν ἐξέθρῳσκον: ἀμφὶ δὲ 
κυκλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ὥστ᾽ ἀμηχανεῖν 
“ Ἷ Ν Ν Ν " “ 
ὅποι τράποιντο. πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ χερῶν 

πέτροισιν ἠράσσοντο, τοξικῆς τ᾽ ἀπὸ 

θώμιγγος ἰοὶ προσπίτνοντες ὥλλυσαν" 

τέλος δ᾽ ἐφορμηθέντες ἐξ ἑνὸς ῥόθου 

παίουσι, κρεοκοποῦσι δυστήνων μέλη, 

ἕως ἁπάντων ἐξαπέφθειραν βίον. 
βαρ ἢ 3). 19) ἋἍ “ ΠΣ Υλὶ , 

Ξέρξης δ᾽ ἀνῴμωξεν κακῶν ὁρῶν βάθος 

ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, 

οἰκτρῶς τες. 450 ὅταν] ὅτ᾽ ἐκ ΕἸΠΊ5]6Υ : {γΓιιπίγα 
τεςς, : ὄλλυσαν Μ Ξε ν. δὰ 13 

ἌΕΞΟΗ,. ΡΕΙΒ5. 

449 

445 

460 

465 

444 αἰσχρῶς ΜΑΡΥΡ: 
461 ὥλλυσαν 

466 εὐαγῆ ἱπὶαγία σιιϑρεοέιιπη 

5 
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Ν 
ὑψηλὸν ὄχθον ἄγχι πελαγίας ἁλός" 
«7 ἊΝ , 5 ΄ ΄ ῥήξας δὲ πέπλους κἀνακωκύσας λιγύ, 

πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματ ὃ παραγγ ρ στρατεύματι, 
ῳ 9 ΙΕ, Ν “ Ἷ ἵησ᾽ ἀκόσμῳ ξὺν φυγῇ. τοιάνδε σοι 470 

Ν “ “δ Ν 7 , πρὸς τῇ πάροιθε συμφορὰν στένειν πάρα. 
3 “- ε 3 “-“ 

Ατ. ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ᾽ ἔψευσας φρενῶν 

Πέρσας" πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν 
“ 32 “ Ὁ 3 ᾿ ΄ὔ 

κλεινῶν ᾿Αθηνῶν ηὗρε, κοὐκ ἀπήρκεσαν 

οὺς πρόσθε Μαραθὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν" 475 
΄ν ν}) ,ὔ “- ΦΈΚΟΝ “- ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοκῶν 
τοσόνδε πλῆθος πημάτων ἐπέσπασεν. 

ἊΝ .) ᾿ ,ὔ “ ἁ ΄ , σὺ δ᾽ εἰπέ, ναῶν αἱ πεφεύγασιν μόρον, 

ποῦ τάσδ᾽ ἔλειπες" οἶσθα σημῆναι τορῶς; 

» ΣΣ: ναῶν γε ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην 480 

κατ᾽ οὖρον οὐκ εὔκοσμον αἴρονται φυγήν" 
ΝᾺ το ς νος ἐλ δνα ν 

στρατὸς δ᾽ ὃ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν χθονὶ 

διώλλυθ᾽, οἱ μὲν ἀμφὶ κρηναῖον γάνος 

δίψῃ πονοῦντες, οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἄσθματος κενοὶ ῃ 

διεκπερῶμεν ἔς τε Φωκέων χθόνα 485 
καὶ Δωρίδ᾽ αἷαν, Μηλιᾶ τε κόλπον, οὗ 

Ν ᾽) ΄ 3) “ “ 

Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ" 
5 “ « ΄- “- 3 7, ,ὔ 

κἀντεῦθεν ἡμᾶς γῆς ᾿Αχαιίδος πέδον 
. δι , ς ΄ 

καὶ Θεσσαλῶν πόλεις ὑπεσπανισμένους 
βορᾶς ἐδέξαντ᾽. ἔνθα δὴ πλεῖστοι θάνον 499 

΄ “ ᾿ ΟῚ ΄, Ν ζὴ [ 

δίψῃ τε λιμῷ τ᾽. ἀμφότεῤῥα γὰρ ἣν τάδε. 

Μαγνητικὴν δὲ γαῖαν ἔς τε Μακεδόνων 

χώραν ἀφικόμεσθ᾽, ἐπ᾽ ᾿Αξίου πόρον, 

Βόλβης θ᾽ ἕλειον δόνακα, Πἀγγαιόν τ᾽ ὄρος, 
ἨἮδωνίδ᾽ αἶαν" νυκτὶ δ᾽ ἐν ταύτῃ θεὸς 495 

χειμῶν᾽ ἄωρον ὦρσε, πήγνυσιν δὲ πᾶν 

470 ἵησ᾽ ἘοΡοτίε!]ο : ἴησ᾽ Μ: ἤιξ᾽ τεες. : ἤισσ᾽ α. Ο. ΔΝ. Θεμπειεῦ 

411 στένειν πάρα Ὠϊπάοτῇ: παρὰ (τπαίαν!ς ἴῃ πάρα τη) στένειν. Ν 

414 ἀπήρκεσαν τεες. : ἀπήρκεσε Μ 471] τοσόνδε τεςς. : τοσῶν δὲ Μ' 

4η8-ο αἱ... τάσδ᾽ οἱ... τούσδ᾽ ὙΠυτοί, αιιοῖπ {Γβίγα ρτοραηΐ εἀ4. 
48ο γε Βοβοτίεϊϊο : δὲ σοἀ4.᾿ 481 αἴρονται ἘΠΠΊ5]6Υ : αἰροῦνται Ν : 
αἱροῦνται τες. . 480 πόλεις ἴν. Θ6Π1116γ : πόλισ Μ : πόλισμ᾽ τεςς. 
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ῥέεθρον ἁγνοῦ Στρυμόνος. θεοὺς δέ τις 
Ν Ν »» ᾽ “ 7.82) Μ 

τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ τότ᾽ ηὔχετο 

λιταῖσι, γαῖαν οὐρανόν τε προσκυνῶν. 
ἐπεὶ δὲ πολλὰ θεοκλυτῶν ἐπαύσατο 500 

στρατός, περᾷ κρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον" 

χὦστις μὲν ἡμῶν πρὶν σκεδασθῆναι θεοῦ 

ἀκτῖνας ὡρμήθη, σεσωσμένος κυρεῖ. 

φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος 
μέσον πόρον διῆκε, θερμαίνων φλογί: 505 

πῖπτον δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν: ηὐτύχει δέ τοι 
“ , δ 19 ἣ ὅστις τάχιστα πνεῦμ᾽ ἀπέρρηξεν βίου. 
“ Ν Ἂς 4 ΄ ὅσοι δὲ λοιποὶ κἄτυχον σωτηρίας, 

΄ ΄ “- ’ 
Θρῇκην περάσαντες μόγις πολλῷ πόνῳ, 

ἥκουσιν ἐκφυγόντες, οὐ πολλοί τινες, 510 
τ ΓΙΌ.) 0 “ ΄σ «ε ,ὔ ’ ἐφ᾽ ἑστιοῦχον γαῖαν: ὡς στένειν πόλιν 

Περσῶν, ποθοῦσαν φιλτάτην ἥβην χθονός. 

ταῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀληθῆ: πολλὰ δ᾽ ἐκλείπω λέγων 
“ ἃ , " Ἷ ’ 

κακῶν ἃ ἹΤέρσαις ἐγκατέσκηψεν θεός. 

Χο. ὦ δυσπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς 515 
ποδοῖν ἐνήλλου παντὶ Περσικῷ γένει. 

Ατ. οἱ ᾽γὼ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ" 
Νἶν Χ » ΕῚ Ν 5 ΄ ὦ νυκτὸς ὄψις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, 
ε “ ἢ “- 55. 7 , ὡς κάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας κακά. 

ὑμεῖς δὲ φαύλως αὔτ᾽ ἄγαν ἐκρίνατε. 520 
ὅμως δ᾽, ἐπειδὴ τῇδ᾽ ἐκύρωσεν φάτις μως δ᾽, Ὶ τῇ ρω 
ὑμῶν, θεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασθαι θέλω" 

ἔπειτα γῇ τε καὶ φθιτοῖς δωρήματα 

ἥξω λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴκων ἐμῶν,---- 
ΓΒΕ. Ν ς ΓΕ 8. γ5 ΄ 
ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἐπ ἐξειργασμένοις, 525 

ἀλλ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εἴ τι δὴ λῷον πέλοι. 

ὑμᾶς δὲ χρὴ ᾽πὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις 

506 ηὐτύχει ῬΑ]ον : εὐτυχεῖ ΜΝ : εὐτυχὴς τεσς. Ρ]ετίαι6α. πδ16 ἐνήλ- 
λου τεος. : ἐνήλου Μ α 517 οἱ "γὼ ῬοΙΒοΠ : οἵ ἐγὼ Μ : οἱ ἐγὼ τεςς. 
527 ὑμᾶς τεος. : ἡμᾶσ Μ 

ΒῈ 
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πιστοῖσι πιστὰ ξυμφέρειν βουλεύματα" 
ὧν ΩΣ 4" : Ὁ) Ὁ “ , , 

καὶ παῖδ᾽, ἐάν περ δεῦρ᾽ ἐμοῦ πρόσθεν μόλῃ, 

παρηγορεῖτε, καὶ προπέμπετ᾽ ἐς δόμους, 530 

μὴ καί τι πρὸς κακοῖσι προσθῆται κακόν. 

Χο. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν ζμὲν) Περσῶν 

τῶν μεγαλαύχων καὶ πολυάνδρων 

στρατιὰν ὀλέσας 

ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿Αγβατάνων 535 

πένθει δνοφερῷ κατέκρυψας" 

πολλαὶ δ᾽ ἀταλαῖς χερσὶ καλύπτρας 
κατερεικόμεναι 

διαμυδαλέοις δάκρυσι, κόλπους 

τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι. 540 

αἱ δ᾽ ἁβρόγοοι Περσίδες ἀνδρῶν 
ποθέουσαι ἰδεῖν ἀρτιζγίαν, 

λέκτρων εὐνὰς ἁβροχίτωνας, 
χλιδανῆς ἥβης τέρψιν, ἀφεῖσαι, 

πενθοῦσι γόοις ἀκορεστοτάτοις. 545 
κἀγὼ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων 

αἴρω δοκίμως πολυπενθῆ. 

νῦν δὴ πρόπασα μὲν στένει [στρ. α. 
» Ν »] , 

γαῖ᾽ ᾿Ασὶς ἐκκεκενωμένα. 

“Ξέρξης μὲν ἄγαγεν, ποποῖ, 550 

Ξέρξης δ᾽ ἀπώλεσεν, τοτοῖ, 

Ξέρξης δὲ πάντ᾽ ἐπέσπε δυσφρόνως 
βαρίδεσσι ποντίαις. 

528 πιστοῖσι τεςς. : πιστοῖσ Μ' 521 καί τι τεςος. : κέτι Μ 
προσθῆται (Ξε ῥγᾶνο δοςσεπίι) ΤΌΓΠΘΡΙΙΒ : πρόσθητε ςοὐαά. 532 μὲν 
Δα, ΘομάϊΖζ 537 ἀταλαῖς Ν τεος. : ἀπαλαῖσ Μ΄: ἅπαλαῖς τεος. 
538 ἴῃ ἢπε ν. μητέρες οἰκτραὶ δΔἀἃ. Ὠϊπάοτῖ 548 νῦν δὴ ῬοΟΙΒΟΗ: 
νῦν γὰρ δὴ εοαά. ρΡ]εγίαᾳις 5409 ᾿Ασὶς Β]οπλῆΕ6]4 : ἀσίας σοἀά. 
ἐκκεκενωμένα Ἡεττηάπη : ἐκκενουμένα Μὶ α 550 μὲν ΡοΙξοῃ : μὲν 
γὰρ οοάάα. ἄγαγεν ΒΙοπιῆε]ά : ἤγαγεν οοαά. 552- όι ἴῃ Μ 
ΟἸηΪβϑα δάβογιρϑιὶ ΠΊ 553 βαρίδεσσι ποντίαις τεςο. : βαρίδεσ τε 
ποντίαι (Ξετναίῖβ νεγᾶα ᾿εοί!οπ5 δοσθη 115) πὶ 
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τίπτε Δαρεῖος μὲν οὕ- 

τω τότ᾽ ἀβλαβὴς ἐπῆν 555 
τόξαρχος πολιήταις, 
Σουσίδαις φίλος ἄκτωρ; 

πεζοὺς δὲ καὶ θαλασσίους [ἀντ. α. 

λινόπτεροι κυανώπιδες 

νᾶες μὲν ἄγαγον, ποποῖ, 5ὅο 
“ 3.9 [4 

νᾶες δ᾽ ἀπώλεσαν, τοτοῖ, 

νᾶες πανωλέθροισιν ἐμβολαῖς, 
3... 2 ’ ’ 

ἠδ᾽ ᾿Ιαόνων χέρες. 

τυτθὰ δ᾽ ἐκφυγεῖν ἄνακτ᾽ 
3 Ν 5» γι 

αὐτὸν εἰσακούομεν 565 
Ψ, Ν , 

Θρῇκης ἂμ πεδιήρεις 

δυσχίμους τε κελεύθους. 

τοὶ δ᾽ ἄρα πρωτόμοιροι, φεῦ, [στρ. β. 

ληφθέντες πρὸς ἀνάγκας, ἠέ, 
ἀκτὰς ἀμφὶ Κυχρείας, ὀᾶ, 570 
(ἔρρουσι"Σ στένε καὶ δακνά- 
υ, βαρὺ δ᾽ ἀμβόασον 

οὐράνι᾽ ἄχη, ὀᾶ" 
τεῖνε δὲ δυσβάυκτον 

βοᾶτιν τάλαιναν αὐδάν. 575 

“-“ 5 

γναπτόμενοι δὲ δίνᾳ, φεῦ, [ἀντ᾿ [: 
Ψ Ὁ τὰ γι ΦΝ σκύλλονται πρὸς ἀναύδων, ἠέ, 

554 τίπτε τες. : τί ποτε ςοαᾷ, εείί. 556 πολιήταις Μ]οΓΟΥΙΙΒ : 
πολήταις Τὴ 557 Σουσίδαις τεςς. ἄτι : σουσίδες τῇ 558 δὲ καὶ 
ῬαΪον : τε καὶ Γες. : τε γὰρ καὶ ΠῚ 559 λινόπτεροι Θ΄ΠῦϊΖ : αἱ δ᾽ 
ὁμόπτεροι σοαάα, 562 πανωλέθροισιν Ν: πανολεθρίοισιν (ω ΕΧ ο ἴαδο- 
τὰ πὶ π|}) Μ 563 ἠδ᾽... χέρες ΠὨἰπάοτί: διὰ δ᾽... χέρας οοαἀά, 
5δόβ εἰσακούομεν Ῥαινν: ὡς ἀκούομεν ςοὐά. 567 δυσχίμους Ατ- 
πα]άϊ5 : δυσχειμέρους σοἀά. 568 πρωτόμοιροι τες. : πρωτόμοροι Μ' 
Ῥίθγίᾳιθ δ]115 ραςει πρωτομόροιο (ΒΙοπηῆ614) Πἰὶς, εἰ 576 δ᾽ ἁλὶ δεινᾷ 
οαὰπὶ οοα(, γεςο, 569 ληφθέντες τεςς. : λειφθέντες ΜΨ ἀνάγκας 
ΒΙοπιῆεϊὰ : ἀνάγκαν σοαά. 570 κυχρείας (π 5ιιρτα χ 5.7. πὸ) Μ 
571 ἔρρουσι' αἀὰ. Ὠϊπάοτί 576 δὲ δίνᾳ ΗἩ εγπιάπη : δ᾽ ἁλὶ δεινά Μ 
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παίδων τᾶς ἀμιάντου, ὀᾶ. 

πενθεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος στερη- 
,ὔ , 31 δῇ 

θείς, τοκέες τ᾽ ἄπαιδες 580 
δαιμόνι᾽ ἄχη, ὀᾶ, 

) 

δυρόμενοι γέροντες 
Φ κ 

τὸ πᾶν δὴ κλύουσιν ἄλγος. 

τοὶ δ᾽ ἀνὰ γᾶν ᾿Ασίαν δὴν Ιστρ. γ. 

οὐκέτι περσονομοῦνται, 585 
οὐδ᾽ ἔτι δασμοφοροῦσιν 

δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, 

οὐδ᾽ ἐς γᾶν προπίτνοντες 
ἅζονται' βασιλεία 

γὰρ διόλωλεν ἰσχύς. 590 

οὐδ᾽ ἔτι γλῶσσα βροτοῖσιν [ἀντ. γ. 

ἐν φυλακαῖς" λέλυται γὰρ 
λαὸς ἐλεύθερα βάζειν, 

ὡς ἐλύθη ζυγὸν ἀλκᾶς. 
αἱμαχθεῖσα δ᾽ ἄρουραν 595 

᾿ Αἴαντος περικλύστα 
[ον μ Ν -ο νᾶσος ἔχει τὰ Περσᾶν. 

Ατ. φίλοι, κακῶν μὲν ὅστις ἔμπειρος κυρεῖ, 
5) ᾽ὔ “ ες “ ΄ 

ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς ὅταν κλύδων 

κακῶν ἐπέλθῃ πάντα δειμαίνειν φιλεῖ" όοο 
- , ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὐροῇ, πεποιθέναι 

Ν 5.» Χ ΦΡΕΝ ζ 2 3 “- ΄ τὸν αὐτὸν αἰεὶ δαίμον᾽ οὐριεῖν τύχην. 

58ο τοκέες ῬΟΥβοῃ : τοκῆες Ἄοοαά. 581 δαιμόνι᾽ ῬοΥ501) : ἐρα- 
δαιμόνι Μ΄: ἔρρανται δαιμόνι᾽ τεςο. 588 οὐδ᾽ Ἡδδίῃ : οὔτ᾽ 
ςοαά. προπίτνοντες Ῥ: προσπίτνοντες ΜΟ τεςο. ᾿ 589 ἅζονται 
Ηδ]πὶ : ἄρξονται οο44. βασιλεία] Ροδὲ μαπο νοςεπὶ 'ἴπ ΜΡ Ἱερίευγ 
ἡἣ βασιλικὴ, απο ε ΞΟ] 1ο 1Πδΐππὶ ΕἸ οἰ ΘΠ άτιπι 595 ἄρουραν 
Ῥοῦβοπ : ἄρουρα οοάά. 597 Περσᾶν ΒΙοπιῇς!4 : περσῶν οοαά. 
598 ἔμπειρος ΟΡ: ἔμπορος Ν΄ ΡΙετίαιια 602 τύχην ΝΝΕΙ! : τύχης 
ςοαά. 
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ἐμοὶ γὰρ ἤδη πάντα μὲν φόβου πλέα 

ἐν ὄμμασιν τἀνταῖα φαίνεται θεῶν, 
“ δὼ 59. 3 Ν , [ .) "ἢ 

βοᾷ δ᾽ ἐν ὠσὶ κέλαδος οὐ παιώνιος" 

τοία κακῶν ἔκπληξις ἐκφοβεῖ φρένας. 
Ν 7 ,ὔ Ὁ. ΓΚ Ὁ Ἷ τοιγὰρ κέλευθον τήνδ᾽ ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων 

χλιδῆς τε τῆς πάροιθεν ἐκ δόμων πάλιν 

ἔστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 

φέρουσ᾽, ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια, 
΄ Ξ. Ὁ γ13..ς “ Ν » 

βοός τ᾽ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 
΄“ “ Ν ,ὔ 

τῆς τ᾽ ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, 

λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρθένου πηγῆς μέτα, 

ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 
Χ “- 5) , [ ὦ 

ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε" 

τῆς τ᾽ αἰὲν ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον 

ξανθῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 
Ν , , "4 ,ὔ ἄνθη τε πλεκτά, παμφόρου γαίας τέκνα. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων 

ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα 

Δαρεῖον ἀγκαλεῖσθε, γαπότους δ᾽ ἐγὼ 
τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις θεοῖς. 

βασίλεια γύναι,: πρέσβος Πέρσαις, 

σύ τε πέμπε χοὰς θαλάμους ὑπὸ γῆς, 

ἡμεῖς θ᾽ ὕμνοις αἰτησόμεθα 

φθιμένων πομποὺς 
» Ὁ ὌΝ ᾽,ὔ 

εὔφρονας εἷναι κατὰ γαίας. 

ἀλλά, χθόνιοι δαίμονες ἁγνοί, 
“ “ ΄“ Ἷ 

Τῇ τε καὶ Ἑ.,ρμῆ, βασιλεῦ τ᾽ ἐνέρων, 

πέμψατ᾽ ἔνερθεν ψυχὴν ἐς φῶς" 
5» “ Ν “Φ ,ὔ 

εἰ γάρ τι κακῶν ἄκος οἷδε πλέον, 

μόνος ἂν θνητῶν πέρας εἴποι. 

ὅο9 ἔστειλα] ἐστείλατο Μ : ἔστειλα τῷ τεῦςο,. 6τό 
Ῥιπάοτ 618 πλεκτά] πληκτά ΝΜ, ε ΞΕΡΓα ἡ 50Γ. Τὴ 
λεῖσθε Ὠίηάοτγῇ;; ἀνακαλεῖσθαι ΝΜί : ἀνακαλεῖσθε τεςς. 

δος 

6το 

615 

620 

625 

630 

βίον] ἴσον 
θῶι ἀγκα- 
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ἢ ῥ᾽ ἀίει μου μακαρίτας [στρ. α. 

ἰσοδαίμων βασιλεὺς 

βάρβαρα σαφηνῆ 635 
«" Ν ,ὔ ᾽ 5 

ἱέντος τὰ παναίολ᾽ αἰ- 
- δ 

ανῆ δύσθροα βάγματ᾽, ἢ 
’ ϑ ον, , 

παντάλαν ἄχη διαμβοάσω; 

νέρθεν ἂρα κλύει μου; 

ἀλλὰ σύ μοι Γᾶ τε καὶ ἄλλοι [ἀντ. α. 
,ὔ ς [ ό 

χθονίων ἁγεμόνες 41 

δαίμονα μεγαυχῆ 
“5. 9 8 τε ἤ 3.9 {) 

ἰόντ αἰνέσατ᾽ ἐκ δόμων, 

Περσᾶν Σουσιγενῆ θεόν" 

πέμπετε δ᾽ ἄνω (τὸν) οἷον οὔπω 645 
Περσὶς αἷ᾽ ἐκάλυψεν. ρ 

ἢ φίλος ἁνήρ, [ἢ] φίλος ὄχθος" [στρ. β. 

φίλα γὰρ κέκευθεν ἤθη. 

᾿Αιδωνεὺς δ᾽ ἀναπομπ- 

ὃς ἀνείης, ᾿Αιδωνεύς, ό5ο 

θεῖον ἀνάκτορα Δαριᾶνα. ἤἠέ. 

οὐδὲ γὰρ ἄνδρας ποτ᾽ ἀπώλλυ [ἀντ. β. 

πολεμοφθόροισιν ἄταις, 

θεομήστωρ δ᾽ ἐκικλή- 

σκετο Πέρσαις, θεομήστωρ δ᾽ 655 

ἔσκεν, ἐπεὶ στρατὸν εὖ ποδούχει. ἠέ. 

633 μου τεςς. : μοι Μ 6317 βάγματ᾽, ἢ Ὀϊπάοτγῇ: βάγματα ςοἀά. 
6528 διαμβοάσω Ὠϊπάογῖ: διαβοάσω οοαά. : λίαν βοάσω ΔΝ εςκΚΙεῖπ 
642 μεγαυχῆ τες. : μεγαλαυχῆ ΜΨῬ ῬΙετίααα 645 πέμπεται, 
εϑιργα βοῖ. Μ τὸν 444. Βοίῃε 647 ἁνήρ ΒύτγπεΥ : ἀνήρ οοαά. 
ἢ 5θο]υβιῦ Αὐη δ] 4115 649 ἀνὰ πομπὸσ Μ' . ὅ51 θεῖον ΞΟΠ ὔ(Ζ, 
ἀνάκτορα Δαριᾶνα Ὠϊπάοτῇ: δαρεῖον οἷον ἄνακτα δαρειὰν ςοαά. [1π Μ 
δαρείὰν] 652 οὐδὲ Ὀϊπάοτῇ: οὔτε οὐ, ἀπώλλυ τεος. : ἀπόλλυ Μ' 
656 εὖ ποδούχει (εχ ῬοΙ]]πςε, 1. 98, 4|1|54116) ΘΙ ηΠΔοτῇ: εὖ ἐποδώκει τη, 
γθος, : ὑπεδώκει Μ [1ἴπ ἃ »Ιοββδα διώκει εχϑβίαϊ, απᾶάς διῴκει σοπίοϊξ 
Ῥα]ον] 



ΠΕΡΣΑΙ 

βαλήν, ἀρχαῖος βαλήν, [στρ. γ. 
ἴθι, ἱκοῦ" 

ἔλθ᾽ ἐπ’ ἄκρον κόρυμβον ὄχθου, 

κροκόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων, δύο 

βασιλείου τιάρας 

φάλαρον πιφαύσκων. 

βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν, οἵ. 

ὅπως αἰανῆ κλύῃς [ἀντ. γ. 

νέα τ᾽ ἄχη, 665 
δέσποτα δεσποτᾶν φάνηθι. 
Στυγία γάρ τις ἐπ᾽ ἀχλὺς πεπόταται" 

’ὔ ἊΝ ΝΜ 

νεολαία γὰρ ἤδη 

κατὰ πᾶσ᾽ ὄλωλεν. ό7ο 

βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν, οἷ. 

αἰαῖ αἰαῖ": [ἐπῳδός. 

ὦ πολύκλαυτε φίλοισι θανών, 
Ὑτί τάδε δυνάτα δυνάτα 675 

περὶ τῇ σᾷ δίδυμα διαγόεν ἁμάρτια; Τ 

πᾶσαι (γὰρ) γᾷ τᾷδ᾽ ἐξ- 
έφθινται τρίσκαλμοι 

νᾶες ἄναες ἄναες 68ο 

ἘἙΙΔΩΛΟΝ ΔΑΡΕΙΟΥ͂ 
μὴ Ἂς “ .“ ,ὔ 39 ὦ 4 ταν 

ὦ πιστὰ πιστῶν ἥλικές θ᾽ ἥβης ἐμῆς 

Πέρσαι γεραιοί, τίνα πόλις πονεῖ πόνον; 

στένει, κέκοπται, καὶ χαράσσεται πέδον. 

λεύσσων δ᾽ ἄκοιτιν τὴν ἐμὴν τάφου πέλας 

6517 βαλήν τες. εἰ Εππίατ ἢ 5 381 : βαλλήν ςοαά. ρΡ]ετίαιια 661 τιά- 
ρας τεςο. : τιήρασ Μ ἃ 663 δαριὰν Μ : δαρειὰν πὶ 666 δεσποτᾶν 
Ὀϊπάοτγῇ: δεσπότου ςοὐά. 671: δαρειὰν Μ .6η5-6 ςογγιρίᾳ 
βὶς 'π Μ Ἰεριιπίυγ πἰϑὶ φυοά απέε ἁμάρτια 5 ΡΓα 5ογρϑὶξ δι᾿ ΠΊ Ιεραβ 
[οτίαϑϑε τί τάδε δυνατὰ δυνατὰ περισσὰ δίδυμα γοέδν᾽ ἁμάρτια; 564 
ἈΪΗ1] σογεῖ; δυνάτα ΕΧΡΙ]ΪσαΕ ΘΟ ΠΟΙ πὶ ἰαπαιᾶπὶ ΡΓῸ δυνάστα 50ΓΊΡ ιΠ| 
677] πᾶσαι ΒΙοιηῆεϊα : πᾶσαν Μ, πάσᾳ πὶ γὰρ 444, Πἰπάοτγῇ 
6ηη-8 ἐξέφθινται ΒΙοπηῆε]4 : ἐξέφυντ᾽ αἱ (οι ΞυρΓα υ 50Γ.) Μ; ἐξέφθιντ᾽ 
αἱ τεος, 682 πύλεισ (ι ΞυΡΓα 5ςΓ. πὴ) Μ 



Χο. 

« ϑ 

᾿ΑἸΣΧΥΛΟΥ 

ταρβῶ, χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην. 685 
«ε - Ν ἴὸ ὦ Ὁ Ν ε “- , 
ὑμεῖς δὲ θρηνεῖτ᾽ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου 

Ν -“ 5 , ’, 

καὶ ψυχαγωγοῖς ὀρθιάζοντες γόοις 
5 ἴω “ [2 3 :) Ν 3 ΕΣ 4) 2) 

οἰκτρῶς καλεῖσθέ μ᾽" ἐστὶ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον, 

ἄλλως τε πάντως χοὶ κατὰ χθονὸς θεοὶ 
- δ 

λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεθιέναι. όρο 
“ 3. 9 ΄,΄ ΟῚ 7 3 Ν 

ὅμως δ᾽ ἐκείνοις ἐνδυναστεύσας ἐγὼ 

ἥκω" τάχυνε δ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου. 
" 5 5 Ν , Ν ΕῚ Ν , 

τί δ᾽ ἐστὶ ἹΤέρσαις νεοχμὸν ἐμβριθὲς κακόν; 

“ Ν , 

σέβομαι μὲν προσιδέσθαι, [στρ. 

σέβομαι δ᾽ ἀντία λέξαι 695 
σέθεν ἀρχαίῳ περὶ τάρβει. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ κάτωθεν ἦλθον σοῖς γόοις πεπεισμένος, 
2 - “ 5 Ν ΄ “ 

μὴ τι μακιστῆρα μῦθον, ἀλλὰ σύντομον λέγων 
ΈΒΕΝΝ Ν , ΡΝ ἢ Ν δ. ΣΝ δῷ κα 7 

εἰπὲ καὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεθείς. 

δίεμαι μὲν χαρίσασθαι, [ἀντ. 

δίεμαι δ᾽ ἀντία φάσθαι, 701 

λέξας δύσλεκτα φίλοισιν. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνθίσταται, 
τῶν ἐμῶν λέκτρων γεραιὰ ξύννομ᾽ εὐγενὲς γύναι, 
κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τί μοι 705 

λέξον. ἀνθρώπεια δ᾽ ἄν τοι πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. 

πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ θαλάσσης, πολλὰ δ᾽ ἐκ χέρσου κακὰ 

γίγνεται θνητοῖς, ὁ μάσσων βίοτος ἣν ταθῇ πρόσω. 
ὩΣ - [ ε Ν » » -“ , 

Ατ. ὦ βροτῶν πάντων ὑπερσχὼν ὄλβον εὐτυχεῖ πότμῳ, 
ἣΝ ὡς ἕως τ᾽ ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου ζηλωτὸς ὧν 71ο 

» 3 ΞΕ Ὺ, [) ς ΧΝ , 

βίοτον εὐαίωνα Πέρσαις ὡς θεὸς διήγαγες, 

νῦν τέ σε ζηλῶ θανόντα, πρὶν κακῶν ἰδεῖν βάθος. 

6817 ὀρθιάζοντες Ἐξ οΡοτίε!ϊο : ὀρθρίζοντες Ν : ῥοθιάζοντες Μ 6 ςείί. 
688 καλεῖσθε τεος. : καλεῖσθαι Μ' 693 τί δ᾽ α: τί Μ 691 πεπει- 
σμένος οτι. ΝΊ, τ44. τῇ Ἴοο-Ἰ δίεμαι Ἡ ΕΓΠΊΔΠΠ : δείομαι Ν : δίομαι 
Γεςς. 

ἢ εκ 

709 εὐτυχεῖ πότμῳ τεςς.: εὐτυχῆ πότμον ΝΜ 4111 (Ξε ἴπ Μ 
εἴ [Δοΐα 11) 



ΠΕΡΣΑΙ 

᾿ , .»᾿) 5 , “- ΕῚ - , 
πάντα γάρ, Δαρεῖ", ἀκούσει μῦθον ἐν βραχεῖ χρόνῳ" 

’ Ν ΄-“ 4 ᾽ « Φ' ΄“ " 

διαπεπόρθηται τὰ ΠΠερσῶν πράγμαθ᾽, ὡς εἰπεῖν ἔπος. 
“ 3, δ 

Δα. τίνι τρόπῳ; λοιμοῦ τις ἦλθε σκηπτός, ἢ στάσις πόλει; 

Ατ. οὐδαμῶς: ἀλλ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Αθήνας πᾶς κατέφθαρται στρατός. 

Δα. τίς δ᾽ ἐμῶν ἐκεῖσε παίδων ἐστρατηλάτει; φράσον. 717 
’ μ»“- , Ἁ “ 5 7 

Ατ. θούριος Ξέρξης, κενώσας πᾶσαν ἠπείρου πλάκα. 
ΕΥ̓ . 

Δα. πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν τάλας; 

Ατ. ἀμφότερα" διπλοῦν μέτωπον ἦν δυοῖν στρατευμάτοιν. 720 
“- ἃς ἊΝ ον ’ Ν ΝΜ - 

Δα. πῶς δὲ καὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν; 

Ατ. μηχαναῖς ἔζευξεν “Ἑλλης πορθμόν, ὥστ᾽ ἔχειν πόρον. 
Ν 3. 59 7ὔ [2 [2 “ “2 »: 

Δα. καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῇσαι μέγαν; 
ὍΦ2 ν [4 72 ’ ἡ 

Ατ. ὧδ᾽ ἔχει: γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνήψατο. 
΄- 7 5, “ “ 

Δα. φεῦ, μέγας τις ἦλθε δαίμων, ὥστε μὴ φρονεῖν καλῶς. 
(3 3, “ 7Ὰ Α ᾿» ’ 6 

Ατ. ὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν οἷον ἤνυσεν κακόν. 72 
Ν “) Ν ! 5" “-“ ΦΟ3,.9 , 

Δα. καὶ τί δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ᾽ ἐπιστενάζετε; 

Ατ. ναυτικὸς στρατὸς κακωθεὶς πεζὸν ὦὥλεσε στρατόν. 

Δα. ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφθαρται δορί; 
Ν 3 ες ἘΣ Ἂς " ων » 7 

Ατ. πρὸς τάδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν κενανδρίαν στένειν. 

Δα. ὦ πόποι κεδνῆς ἀρωγῆς κἀπικουρίας στρατοῦ. 731 

Ατ. Βακτρίων δ᾽ ἔρρει πανώλης δῆμος, οὐδέ τις γέρων. 
Ἄν ,ὔ “ 5.5... ὦ; Ϊ) τ »" 

Δα. ὦ μέλεος, οἵαν ἄρ᾽ ἥβην ξυμμάχων ἀπώλεσεν. 

Ατ. μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημόν φασιν οὐ πολλῶν μέτα---- 

Δα. πῶς τε δὴ καὶ ποῖ τελευτᾶν; ἔστι τις σωτηρία; 735 
“- “- “ 

Ατ. ἄσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν δυοῖν ζευκτηρίαν. 

Δα. καὶ πρὸς ἤπειρον σεσῶσθαι τήνδε, τοῦτ᾽ ἐτήτυμον; 
Α ’,ὔ ’ -“ ὯΝ -“ ’,’ -} 59.959 ΚΝ “ 

τ. ναί: λόγος κρατεῖ σαφηνὴς τοῦτό γ᾽, οὐδ᾽ ἔνι στάσις. 

Δα. φεῦ, ταχεῖά γ᾽ ἦλθε χρησμῶν πρᾶξις, ἐς δὲ παῖδ᾽ ἐμὸν 

Ζεὺς ἐπέσκηψεν τελευτὴν θεσφάτων" ἐγὼ δέ που 749 

713 χρόνῳ] λόγῳ τεος. «ἸἸαιιοί 714 εἰπεῖν ἔπος τεςς. : ἔπος εἰπεῖν 
411 720 δοιοῖν (υ Ροβὲ δ ΞΙ|ΡΓα 5.γ.) Μ στρατευμάτοιν τεοςς.: 

στρατηλάτοιν ΜΙ Ν᾽ αἸϊὶ 121 τόσσοσ δε Μ' 124 ὧδ᾽ Μ ςεῖί.: 
ὧσ δ᾽ τῇ 730 Σούσων τὰ τεος. : οὐσῶν Μ' μέγ᾽ Μεγνεγ: μὲν οο4α. 
στένειν Ῥαϊΐεν : στένει ςο΄4. 732 οὐδέ] οὐ δή Ηδτγίιιπρ; 136 γαῖν 
(εχ πιαγρὶπα Αβίζαννὶ)ὴ Βυ]ογ: ἐν οοαα. δυοῖν ταςς, : δοιοῖν (νυ 
ΒΌΡΓΑ 5ογ) Μ 738 γ᾽ οὐδ᾽ (δηρθε!}] : γ᾽ οὐκ σοα4.: κοὺκ Ὠἰπάοτί 
740 ἐπέσκηψεν τεςς. : ἀπέσκηψεν Μ' 



ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

Ν “ [ ..᾽ Μ 5" , » 

διὰ μακροῦ χρόνου τάδ᾽ ηὔχουν ἐκτελευτήσειν θεούς" 
5} ν (ὦ ,΄ ᾿) ΄ 5 Ν , 

ἀλλ᾽ ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, χὼ θεὸς συνάπτεται. 

νῦν κακῶν ἔοικε πηγὴ πᾶσιν ηὑρῆσθαι φίλοις. 
- 32. ὙΨΌΣ, ΓΦ 3 Ν δ , , 

παῖς δ᾽ ἐμὸς τἀδ᾽ οὐ κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ θράσει" 
« ’ “ ὰ 

ὅστις “Ἑλλήσποντον ἱρὸν δοῦλον ὧς δεσμώασιν 745 
. ΝΜ ,ὔ ε"ὔὕ, ’ (Ὁ “Ἁ 

ἤλπισε σχήσειν ῥέοντα, Βόσπορον ῥόον θεοῦ" 

καὶ πόρον μετερρύθμιζε, καὶ πέδαις σφυρηλάτοις 
περιβαλὼν πολλὴν κέλευθον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ, 

θνητὸς ὧν δὲ θεῶν ἁπάντων ᾧετ᾽, οὐκ εὐβουλίᾳ, 
Ν “ ,7ὔ “ ΠΣ Ὁ) ’ “ 

καὶ Ποσειδῶνος κρατήσειν. πῶς τάδ᾽ οὐ νόσος φρενῶν 

εἶχε παῖδ᾽ ἐμόν; δέδοικα μὴ πολὺς πλούτου πόνος 751 
ΕἾΤῸΝ 5 ΄ , “ὔ ’ ς ’ οὑμὸς ἀνθρώποις γένηται τοῦ φθάσαντος ἁρπαγή. 

ταῦτά τοι κακοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσκεται 

θούριος Ξέρξης" λέγουσι δ᾽ ὡς σὺ μὲν μέγαν τέκνοις 
“ - , Ν »"} 23 Ν 3.5 ,ὔ Ὁ πλοῦτον ἐκτήσω ξὺν αἰχμῇ, τὸν δ᾽ ἀνανδρίας ὕπο 1755 

Ν᾽ “ .) ἢ γΦΝ 9 Ἷ 

ἔνδον αἰχμάζειν, πατρῷον δ᾽ ὄλβον οὐδὲν αὐξάνειν. 

τοιάδ᾽ ἐξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις κλύων κακῶν 

τήνδ᾽ ἐβούλευσεν κέλευθον καὶ στράτευμ᾽ ἐφ᾽ Ἑλλάδα. 

τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 
, 3)... Φ 5) [2 Ἁ 6 

μέγιστον, ἀείμνηστον, οἷον. οὐδέπω 76ο 
7. γ᾽ ᾽’ 5 ’, ’ 

τόδ᾽ ἄστυ Σούσων ἐξεκείνωσεν πεσόν, 
5 Ὁ Ν Ν " [4 9. ὉΝ. ἐξ οὗτε τιμὴν Ζεὺς ἄναξ τήνδ᾽ ὥπασεν, 

ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἁπάσης ᾿Ασίδος μηλοτρόφου 
ταγεῖν, ἔχοντα σκῆπτρον εὐθυντήριον. 

Μῆδος γὰρ ἦν ὃ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ" 765 
ἄλλος δ᾽ ἐκείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσεν" 
φρένες γὰρ αὐτοῦ θυμὸν φακοστρόφουν. 

’ 2.9 »] ᾽ “ ΄-΄ 9, 9) {2 

τρίτος δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνήρ, 

ἄρξας ἔθηκε πᾶσιν εἰρήνην φίλοις" 

Λυδῶν δὲ λαὸν καὶ Φρυγῶν ἐκτήσατο, 770 

149 δὲ θεῶν Ὠόδοτ]εϊη: θεῶν δὲ οοὐά. ἁπάντων Ννε!ῖ]: πάντων 
ςοάά. 750 νόσος τὰι ἴεος, : νόοσ Μ' 153 τοι Ὠἰἱπάοτγῇ: τοῖς 
ςοὐά. 154 μέγαν τεες. : μέγα Μ η65 ἦν γὰρ Μ: γὰρ ἣν τῇ 
761 φακοστρόφουν Ῥοῖδβοῃ : οἱακοστρόφουν σο64. [564 νἱ ἀ. δὰ 13] 
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3 7, ᾿- δ , 
Ιωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ. 

θεὸς γὰρ οὐκ ἤχθηρεν, ὡς εὔφρων ἔφυ. 
Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ηὔθυνε στρατόν. 

΄ Ν , ΤᾺ » ΄ Ἷ 

πέμπτος δὲ Μάρδος ἦρξεν, αἰσχύνη πάτρᾳ 

θρόνοισί τ᾽ ἀρχαίοισι' τὸν δὲ σὺν δόλῳ 775 

᾿Αρταφρένης ἔκτεινεν ἐσθλὸς ἐν δόμοις, 
Ν 5 Ι, , Ὃν 79. 5 ᾿ 

ξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν, οἷς τόδ᾽ ἣν χρέος. 

[ἕκτος δὲ Μάραφις, ἕβδομος δ᾽ ᾿Αρταφρένης.] 
Ψ Ν 3. αν “ Ν 

κἀγὼ πάλου τ᾽ ἔκυρσα τοῦπερ ἤθελον, 
5» “ Ν Ν “ “ 

κἀπεστράτευσα πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ" 780 

ἀλλ᾽ οὐ κακὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει. 
»- ἢ 3. ΕΝ ω δ , , “ 
Ξέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς ὧν νέος νέα φρονεῖ, 

κοὐ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" 
κ᾿ ὡς “ 7 Κ 3 Ψ Ν Α͂ 

εὖ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἴστ᾽, ἐμοὶ ξυνήλικες, 
[ἡ « “-“ ΟΣ [ 0} ἅπαντες ἡμεῖς, οἱ κράτη τάδ᾽ ἔσχομεν, 785 

οὐκ ἂν φανεῖμεν πήματ᾽ ἔρξαντες τόσα. 

Χο, τί οὖν, ἄναξ Δαρεῖε, ποῖ καταστρέφεις 

λόγων τελευτήν; πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι 
, 6 Ν .Ν ͵7 

πράσσοιμεν ὡς ἄριστα Περσικὸς λεώς; 
Δα. εἰ μὴ στρατεύοισθ᾽ ἐς τὸν “Ἑλλήνων τόπον, 790 

μηδ᾽ εἰ στράτευμα πλεῖον ἢ τὸ Μηδικόν. 
ΦΈΞΕΝς Ἂς «ς »-“" ΄ὔ , ἿᾺ αὐτὴ γὰρ ἡ γῆ ξύμμαχος κείνοις πέλει. 
“ Ὁ Θ ν ᾽,ὔ [ἢ Ν κυ 

Χο. πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας, τίνι τρόπῳ δὲ συμμαχεῖ; 

Δα. κτείνουσα λιμῷ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν. 

Χο. ἀλλ᾽ εὐσταλῆ τοι λεκτὸν ἀροῦμεν στόλον. 795 

Δα. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ μείνας νῦν ἐν “Ελλάδος τόποις 

στρατὸς κυρήσει νοστίμου σωτηρίας. 

Χο. πῶς εἶπας; οὐ γὰρ πᾶν στράτευμα βαρβάρων 

περᾷ τὸν “Ἕλλης πορθμὸν Εὐρώπης ἄπο; 

713 ηὔθυνε Βτιποὶς : ἴθυνε εχ ἤνθυνε (Πιοταὲ ηὔθυνε) ἰαοίαπι Μ 
714 δὲ Μάρδος τεος, : δ᾽ ἐμαρδοσ (ισ 5Ι1|ΡΓα οσ᾽ 50Γ. πη} Μ 778 5εβο]ϑὶξ 
ΘομὰςΖ δ᾽ τεςς. : οπι. Μ 179 τ᾽ τεςς.: δ᾽ ΜΝ 411] η82 ὧν 
νέος ΤΌγΠεΡιΒ : νέος ἐὼν οοαά. [νῖἀ6 [ἀπτοη δα 13 794 ὑπερπόλλουσ 
Γαεγαὶ Μ: ὑπερπώλουσ πὶ: ὑπερκόμπους τεος, Ρ]ΘΙαιΕ 795 εὐσταλῆ 
τεος, : εὐστελῆ Μ 196 τρόποισ ΜΝ 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

Δα. παῦροί γε πολλῶν, εἴ τι πιστεῦσαι θεῶν ϑοο 

χρὴ θεσφάτοισιν, ἐς τὰ νῦν πεπραγμένα 

βλέψαντα: συμβαίνει γὰρ οὐ τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ. 

κεἴπερ τἀδ᾽ ἐστί, πλῆθος ἔκκριτον στρατοῦ 

λείπει κεναῖσιν ἐλπίσιν πεπεισμένος. 

μίμνουσι δ᾽ ἔνθα πεδίον ᾿Ασωπὸς ῥοαῖς 805 

ἄρδει, φίλον πίασμα Βοιωτῶν χθονί: 
τὰ “- [ 5). 9) ΄ - 

οὗ σφιν κακῶν ὕψιστ᾽ ἐπαμμένει παθεῖν, 
“ " Ὁ) , ! 
ὕβρεως ἄποινα κἀθέων φρονημάτων" 

οἱ γῆν μολόντες “Ἑλλάδ᾽ οὐ θεῶν βρέτη 
5 “-“ “ δον ! ΄, 
ηδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμπράναι νεώς" : 81ο 

Ν .") (ὦ ’, »“- , βωμοὶ δ᾽ ἄιστοι, δαιμόνων θ᾽ ἱδρύματα 

πρόρριζα φύρδην ἐξανέστραπται βάθρων. 

τοιγὰρ κακῶς δράσαντες οὐκ ἐλάσσονα 
Ι Ν Ν “ 5. 7 “ 

πάσχουσι, τὰ δὲ μέλλουσι, κοὐδέπω κακῶν 

κρηνὶς ἀπέσβηκ᾽, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐκπιδύεται. 815 
τόσος γὰρ ἔσται πέλανος αἱματοσταγὴς 

Ν ΄“- “ Ζ΄ ’ Ὡ 

πρὸς γῇ Πλαταιῶν Δωρίδος λόγχης ὕπο 
“ “ Ν Ν ’ὕ “ἷ 

θῖνες νεκρῶν δὲ καὶ τριτοσπόρῳ γονῇ 

ἄφωνα σημανοῦσιν ὄμμασιν βροτῶν 
«ε 6) « ΄ Ν » κΝ “ 

ὡς οὐχ ὑπέρφευ θνητὸν ὄντα χρὴ φρονεῖν. 820 
Ὁ Ν Ὁ) ΛΟ. Ὁ ΝΗΡ, ὕβρις γὰρ ἐξανθοῦσ᾽ ἐκάρπωσεν στάχυν 
" “ Ι ΕῚ [) 
ἄτης, ὅθεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ θέρος. 

τοιαῦθ᾽ ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτίμια 
“ [2 

μέμνησθ᾽ ᾿Αθηνῶν Ἑλλάδος τε, μηδέ τις 
ε ΄ Ν ΄ 2 

. ὑπερφρονήσας τὸν παρόντα δαίμονα 825 
" , Ν "᾿ 5 , , 
ἄλλων ἐρασθεὶς ὄλβον ἐκχέῃ μέγαν. 

“ ΄ ᾽} 
Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκόμπων ἄγαν 

φρονημάτων ἔπεστιν, εὔθυνος βαρύς. 

8ο6 φίλον τεςς.: φίλοσ Μ 8ο7 ὕψιστε παμμένει (α ΞΈΙΡΓΑ τε 
δαῦς τῇ) Μ 811 θ᾽ τεςς. : οΠΊ, Ν 411] 815 κρηνὶς ἀπέσβηκ᾽ 
Ἡοιιβπίδη : κρηπὶς ὕπεστιν σοα4. (ρο55᾽5 εἴ κρήνη κατέσβηκ᾽ ἸεΡ6Γ6) 
ἐκπιδύεται ϑομῦίΖ : ἐκπαιδεύεται οσοαά. 816 αἱματοσταγὴς (ἴῃ τεςα. 
ἄποθιι5 δάβογιρί.) Βγαποὶς ; αἱματοσφαγὴς ςοαή. 817 Πλαταιῶν 
Δωρίδος τοος. : πλατέων δωριάδοσ Μ δ819 σημανοῦσιν Υεος. : σημαι- 
νοῦσιν Μ 
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Ν ΕΣ] -“ - 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐκεῖνον, σωφρονεῖν κεχρημένον, 
πινύσκετ᾽ εὐλόγοισι νουθετήμασιν, 

“-“ “ 3. ἰς , , 
λῆξαι θεοβλαβοῦνθ᾽ ὑπερκόμπῳ θράσει. 

Ν Ὁ ΤΟΣ Ν “- ε »« » 7 
σὺ δ᾽, ὦ γεραιὰ μῆτερ ἡ Ξέρξου φίλη, 
»" πῶ ἪΝ » Ἷ “ ᾽ ΟΝ 

ἐλθοῦσ᾽ ἐς οἴκους κόσμον ὅστις εὐπρεπὴς 
λαβοῦσ᾽ ὑπαντίαζε παιδί. παντὶ γὰρ 

κακῶν ὑπ᾽ ἄλγους λακίδες ἀμφὶ σώματι 

στημορραγοῦσι ποικίλων ἐσθημάτων. 
.} ᾿ ᾿ΕΝ 5} ’ὔ ἊΝ , ’ 

ἀλλ᾽ αὐτὸν εὐφρόνως σὺ πράυνον λόγοις" 
, Ἷ “ “ 72 - , μόνης γάρ, οἶδα, σοῦ κλύων ἀνέξεται. 

"2 Ν Ψψι ν, “ « Ν ’ Ι ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι γῆς ὑπὸ ζύῴφον κάτω. 
ε ἊΝ ἴ, ΄ 7 ᾿ 5) “ “ 

ὑμεῖς δέ, πρέσβεις, χαίρετ᾽, ἐν κακοῖς ὅμως. 
Ἂς ’, « “Ὁ γι ἢ 7 

ψυχὴν διδόντες ἡδονῇ καθ᾽ ἡμέραν, 

ὡς τοῖς θανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

ἢ πολλὰ καὶ παρόντα καὶ μέλλοντ᾽ ἔτι 
" 3}ν7.9. ’ , ’ 

ἤλγησ᾽ ἀκούσας βαρβάροισι πήματα. 
5. “- “ ΝΣ 5...) κ 
ὦ δαῖμον, ὥς με πόλλ᾽ ἐσέρχεται κακῶν 

ἄλγη, μάλιστα δ᾽ ἥδε συμφορὰ δάκνει, 
5 7 Ν 5 Ν: ,ὔ 

ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματι 
᾿) , γὰ “ ) , ἐσθημάτων κλύουσαν, ἣἥ νιν ἀμπέχει. 

ἀλλ᾽ εἶμι, καὶ λαβοῦσα κόσμον ἐκ δόμων 

ὑπαντιάζειν παιδί μου πειράσομαι. 
5 Ν Ν 7, Ψυ Ὁ »-»" ΄ οὐ γὰρ τὰ φίλτατ᾽ ἐν κακοῖς προδώσομεν. 

ΑΝ , 4 , ΕΣ “ ε ὦ πόποι ἢ μεγάλας ἀγαθᾶς τε πο- 

λισσονόμου βιοτᾶς ἐπεκύρσαμεν, 
442) ἐς Ν 

εὖθ᾽ ὁ γηραιὸς 

πανταρκὴς ἀκάκας 
") Ν 
ἄμαχος βασιλεὺς 
ΓΟΕΡΕ . Ξ- 7, 
ἰσόθεος Δαρεῖος ἄρχε χώρας. 

829 κεχρημένον ε 5Ξ0Π0]. τες. ΘΖ : κεχρημένοι οςοα 4. 
(απίεγ: πάντα ςοαά. 841 ψυχὴν . .. ἡδονῇ Ῥαὺνν : ψυχῇ . .. 
ἡδονὴν οοὐἀά. 845 εἰσέρχεται οοἀά. κακῶν ΘΟΠΕΙΖ; κακὰ ςοὐά. 
850 παιδί μου Βυγρεβ: ἐμῷ παιδὶ Μ΄: παίδ᾽ ἐμῷ τεςς. 

οο ῳ ο 

835 

840 

845 

850 

[στρ. α. 

855 

834 παντὶ 

854 γεραιὸς ΜΝ 
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““ Ν 3 (᾿ Ν »} 5 

πρῶτα μὲν εὐδοκίμους στρατιὰς ἀπε- [ἀντ. α. 
, » 5. Ν »"Ἤ , 

φαινόμεθ', ἠδὲ πολίσματα πύργινα 
3 19 , 

πάντ᾽ ἐπέρθομεν. . 8όο 

νόστοι δ᾽ ἐκ πολέμων 

ἀπόνους ἀπαθεῖς 
9, “ ων ὕ (ἀνέρας) εὖ πράσσοντας ἂγον οἴκους. 

ὅσσας δ᾽ εἷλε πόλεις πόρον [στρ. β. 
οὐ διαβὰς ἽΑλυος ποταμοῖο, 8ός 

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑστίας συθείς, 

οἷαι Στρυμονίου πελά- 

γους ᾿Αχελωίδες εἰσὶ πάροικοι 
Θρῃκίων ἐπαύλων, 870 

λίμνας τ᾽ ἔκτοθεν αἱ κατὰ [ἀντ. β. 
“2 5) , , ’ὔ 

χέρσον ἐληλαμέναι πέρι πύργον 

τοῦδ᾽ ἄνακτος ἄιον, 

Ἕλλας τ᾽ ἀμφὶ πόρον πλατὺν 875 
εὐχόμεναι, μυχία τε ἹΠΙροποντίς, 
καὶ στόμωμα 1ἸΙ]όντου" 

νᾶσοί θ᾽ αἱ κατὰ πρῶν᾽ [στρ. γ. 
ἅλιον περίκλυστοι 880 

τῆδε γᾷ προσήμεναι 
οἵα Λέσβος ἐλαι- 

ὀόφυτός τε Σάμος, Χίος, 
ἠδὲ Πάρος, Νάξος, Μύκο- 
νος, Τήνῳ τε συνάπτουσ᾽ 885 

Ανδρος ἀγχιγείτων, 

858 εὐδοκίμους στρατιὰς ΜΝ εἾ]αιιεῦ : εὐδοκίμου στρατιᾶς εοἀά. 
858-9 ἀπεφαινόμεθ᾽ τεςς.: ἀποφαινόμεθ' Μ' 859 πολίσματα 

ΚεΙΡεγ: νομίματα Μ 8όο ἐπέρθομεν Ῥα]115: ἐπέ.θυνον (υ ετα50) Μ' 
8635 ἀνέρας «αἀά. ΔΝ εςκίεῖῃ οἴκους ῬΟΥΒΟΙ: ἐς οἴκους Πο44. 

865-6 ποταμοῖο [ οὐδ᾽ ΒΌΓΠΕΥ : ποταμοῦ δ᾽ Μ' 866 συθείς τεςς. : 

συνθείσ Μ' 870 θρηίκων ΜΝ - 8715 τ᾽ τεες.: οπι. Ν΄ 882 οἵα 

Ψν: οἷα Μ ςεῖί, 886 ἀνδρων (ὃσ' ΞΡΓα ὧν 50Γ. π) Μ 
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καὶ τὰς ἀγχιάλους [ἀντ. γ. 
ἐκράτυνε μεσάκτους, 

Λῆμνον, ᾿Ικάρου θ᾽ ἕδος, 890 

καὶ Ῥόδον ἠδὲ Κνίδον 

Κυπρίας τε πόλεις, Πάφον, 

ἠδὲ Σόλους, Σαλαμῖνά τε, 

τᾶς νῦν ματρόπολις τῶνδ᾽ 

αἰτία στεναγμῶν. 896 

καὶ τὰς εὐκτεάνους κατὰ [ἐπῳδός. 
κλῆρον ᾿Ιαόνιον πολυάνδρους 
Ἑλλάνων ἐκράτει σφετέραις φρεσίν. 900 

ἀκάματον δὲ παρῆν σθένος 

ἀνδρῶν τευχηστήρων 

παμμίκτων τ᾽ ἐπικούρων. 

νῦν δ᾽ οὐκ ἀμφιλόγως 
θεότρεπτα τάδ᾽ αὖ ; 905 

φέρομεν πολέμοισι 

ὃμαθέντες μεγάλως 

πλαγαῖσι ποντίαισιν. 

ΞΈΡΞΗΣ 
Ψ 
ἰώ, 

δύστηνος ἐγὼ στυγερᾶς μοίρας 
τῆσδε κυρήσας ἀτεκμαρτοτάτης, 910 
ε 5 ’ Ἂ 5) “ 

ὡς ὠμοφρόνως δαίμων ἐνέβη 
“ 5 7 “ ’ Περσῶν γενεᾷ" τί πάθω τλήμων; 

λέλυται γὰρ ἐμοὶ γυίων ῥώμη 

τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντ᾽ ἀστῶν. 

εἴθ᾽ ὄφελεν, Ζεῦ, κἀμὲ μετ᾽ ἀνδρῶν 915 

889 μεσάκτους τεςς. : μεσάγκτουσ Μ' 894 τᾶς . . . ματρόπολις 
Υεος, : τὰσ΄. . . ματροπόλεισ Μ' 806 στεναγμῶν ΗεΥπΊΔΠΗ ; στενα- 
γμάτων Ἄςοαά, 807 εὐκταιάνουσ Μ' 809 ᾿Ιαόνιον ἩΕτΙΠΆ ΠΗ : 
ἰόνιον σοἀά. 9οο ἐκράτει Ἡετηᾶπη: ἐκράτυνε ςοἀ4. (-νεν Μ) 
905 θεότρεπτα τεςο. : θεόπρεπτα ΝΜ 

ΑΕΒΟΗ. ΡΕΒΒ. 6 
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τῶν οἰχομένων 

θανάτου κατὰ μοῖρα καλύψαι. 

Χο. ὀτοτοῖ, βασιλεῦ, στρατιᾶς ἀγαθῆς 

καὶ περσονόμου τιμῆς μεγάλης, 

κόσμου τ᾽ ἀνδρῶν, 920 
οὺς νῦν δαίμων ἐπέκειρεν. 

κι αν} ΧΙ ἪΣ ΄, 7 γᾶ δ᾽ αἰάζει τὰν ἐγγαίαν [προῳδός. 
ἥβαν Ξέρξᾳ κταμέναν “Αιδου 

, “ ς Ι Ν 
σάκτορι Ἰ]ερσᾶν' ἁδοβάται γὰρ 

πολλοὶ φῶτες, χώρας ἄνθος, 925 
, Ἷ “ τοξοδάμαντες, πάνυ ταρφύς τις 

μυριὰς ἀνδρῶν, ἐξέφθινται. 

αἰαῖ αἰαῖ κεδνᾶς ἀλκᾶς. 

᾿Ασία δὲ χθών, βασιλεῦ γαίας, 

αἰνῶς αἰνῶς 930 
οὐδανς , ,ὔ 
ἐπὶ γόνυ κέκλιται. 

οι 5 ’ ) 9) Ν ὅδ᾽ ἐγών, οἰοῖ, αἰακτὸς [στρ. α. 
, ,ὔ “ , μέλεος γέννᾳ γᾷ τε πατρῴᾳ 

Ε] 

κακὸν ἄρ᾽ ἐγενόμαν. 

τη ἀν 

Χο. πρόσφθογγόν σοι νόστου τὰν 935 
κακοφάτιδα βοάν, 

κακομέλετον ἰὰν 

Μαριανδυνοῦ θρηνητῆρος 

πέμψω πέμψω, 

πολύδακρυν ἰαχάν. 940 

οἵϑ ὀτοτοῖ ΤΌΓΠΕΡιΙΒ : ὀτοτοτοῖ Ν 920 οπι. Μ, ἴῃ πηδγρὶπα 8444, πὶ 
924 σάκτορ Μ, (ι δαά. πῇ ἁδοβάται Ἡετπιαππ: ἀγδαβάται ΜΝ 
926 ταρφύς τις ΕΥΔΗΖ: γὰρ φύστις “ο44. εἰ 5.Π}0]]. 928 σἤοτο 
σοπεϊπιιαέ Ἡ ογππΠπ ; Χοσχὶ {γιθαππηΐ σοα4. 933 πατρῴᾳ Ἠεδίῃ: 
πατρίᾳ σοα6, 935 πρόσφθογγόν τεες, : προφθόγγου Μ' 
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9 ᾿] σ΄“ Ν ’ 5 
ἵετ᾽ αἰανῆ [καὶ] πάνδυρτον [ἀντ. α. τ μι 

δύσθροον αὐδάν. δαίμων γὰρ ὅδ᾽ αὖ 

μετάτροπος ἐπ᾽ ἐμοί. 

Χο. ἥσω τοι τὰν πάνδυρτον, 

λαοπαθέα σέβων 945 
ἁλίτυπά τε βάρη, 

πόλεως γέννας πενθητῆρος. 

{(κλάγξων κλάγξω 

δὲ γόον ἀρίδακρυν. 

Ξε. ᾿Ιάνων γὰρ ἀπηύρα, [στρ. β. 
᾿Ιάνων ναύφαρκτος 951 
» «ς Ν 
Αρης ἑτεραλκὴς 

νυχίαν πλάκα κερσάμενος 
δυσδαίμονά τ᾽ ἀκτάν. 

Χο. οἰοιοῖ βόα καὶ πάντ᾽ ἐκπεύθου.--- 955 

ποῦ δὲ φίλων ἄλλος ὄχλος, 

ποῦ δέ σοι παραστάται, 

οἷος ἣν Φαρανδάκης, 

Σούσας, Πελάγων, [καὶ] Δοτάμας, ἠδ᾽ ᾿Αγ- 

δαβάτας, Ψάμμις, Σουσισκάνης τ᾽ οόο 
᾿Αγβάτανα λιπών; 

Ξε. ὀλοοὺς ἀπέλειπον [ἀντ. β. 

Τυρίας ἐκ ναὸς 

941 καὶ 5εοαδὶε α. Ο. ΔΝ. Βομποῖάο τ, πάνδυρτον ΒΙοτηῆε]4 ; πανό- 
δυρτον ςοἄά. 944 τὰν ἀποῃ. : καὶ σοαά. πάνδυρτον ΒΙοπιῆς]ά : 
πανόδυρτον σοαά. 945 λαοπαθέα ΝΝ ςοΚ] εἶπ, σέβων ΕἸπΊ5] εν : λαο- 
παθῆ τε σεβίζων Μ τεοο. ρΡ]ετίαια 948 κλάγξω «ἀὰ. ΗδτπΊαππ 
9409 δὲ ΒΙανάε5 : δ᾽ αὖ σοαά. 950 Χοχγχὶ {γἰρυε ΓΔ τηδ πη ; πα}1ἃ 
ποίᾳ Ρεῦβοημδα ἷπ ςοαά, 953 νυχίαν)] μυχίαν Ῥαΐνν (ν. 876) 
955 ἐκπεύθου τεςς.: ἐκπεύθοι ΝΜ [πὰπῸ ν. Χογχὶ ἄδπὲ Ἵςοαά. : 5εὰ 
ΠΠΟΓῚ εϑὲ πίθου 56 Πουίδῃ!!β: γα αι 5 ΧΟΓΧΕΒ ἱπίεγγοραία τ] 959 καὶ 
ΒΘοΪαδῖ: ΚοΡογίθ!ο 959-6ο ἀγδαβάτας τοος. : ἀγαβάτασ Μ' 

θὲ 



- 
ἘΞ. 

964 ἐν ἄκραις ΝΝ εἰ] 
967 βόα αἀά. Ἡδετπιαπηῃ 
μαρδόστ᾽ ΜΝ 

ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

ν ΡΈΡΝΣ ᾿ς “εῚ ἫΝ 
ἔρροντας ἐπ᾽ ἀκταῖς 
Σαλαμινιάσι στυφελοῦ 

θείνοντας ἐπ᾽ ἀκτᾶς. 

οἰοιοῖ, (βόα): ποῦ σοι Φαρνοῦχος 
3 [ἢ ,ὔ Θ᾿. 9 , 

Αριόμαρδός τ᾽ ἀγαθός, 

ποῦ δὲ Σευάλκης ἄναξ, 
Ων 

ἢ Λίλαιος εὐπάτωρ, 

Μέμφις, Θάρυβις, καὶ Μασίστρας, 

᾿Αρτεμβάρης τ᾽ ἠδ᾽ Ὑσταίχμας; 

τάδε σ᾽ ἐπανερόμαν. 

φγὰΝ 9. Δ ἰὼ ἰώ μοι, 
Ν 3 ΄ὔ , 

τὰς ὠγυγίους κατιδόντες 
Ν 3 [ ἜΠΞΑΝ ΄ὔ στυγνὰς ᾿Αθάνας πάντες ἑνὶ πιτύλῳ, 

ἐὴ ἐή, τλάμονες ἀσπαίρουσι χέρσῳ. 

3 Ν Ν “Ὁ 3 “ ἢ καὶ τὸν Περσᾶν αὐτοῦ 
τὸν σὸν πιστὸν πάντ᾽ ὀφθαλμὸν 

μυρία μυρία πεμπαστὰν 

Βατανώχου παῖδ᾽ "Αλπιστον 

τοῦ Σησάμα τοῦ Μεγαβάτα, 

Πάρθον τε μέγαν τ᾽ Οἰβάρην 
" " 

ἔλιπες ἐλιπες; 

ἃ ὦ ζῶ δέων. 
Πέρσαις ἀγαυοῖς κακὰ πρόκακα λέγεις. 

» , (.,..) 
ἴυγγὰ μοι δῆτ 
5 “ «ς “ «ς ’ 

ἀγαθῶν ἑτάρων ὑπορίνεις, 

οὔ 

970 

[στρ. γ. 

975 

980 

985 

[ἀντ. γι. 

965 ΞΣαλαμινιάσι Ἡ ΕΥΊΔΠηΠ : σαλαμινῖσιν Μ' 
οΟ8 ᾿Αριόμαρδός τ᾿ Βταποῖ : κ᾽ ἀριό- 

973 ἐπανερόμαν Μείπεϊκ : ἐπανέρομαι Μ' 
μοὶ Μ οϑι ἄλπνιστον ΝΝ ες κΚΙεῖὶη ροβέ οϑι ἀδξεβί ν. 
Ἡδγμαπῃ 

974 μοῖ 
985 ὦ 466. 

989 ὑπορίνεις ἩεΥΠΊα πη : ὑπομιμνήσκεις σοαά. 
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(ἄλαστ᾽) ἄλαστα στυγνὰ πρόκακα λέγων. 999 
βοᾷ βοᾷ {μοι μελέων ἔντοσθεν ἦτορ. 

Χο. καὶ μὴν ἄλλους γε ποθοῦμεν, 

Μάρδων ἀνδρῶν μυριοταγὸν 
»-" Ν ’ 3.09 [4 
Ξάνθιν ἄρειόν τ᾽ ᾿Αγχάρην, 
Δίαιξίν τ᾽ ἠδ᾽ ᾿Αρσάκην 995 
ἱππιάνακτας, 

Κηγδαδάταν καὶ Λυθίμναν 

Τόλμον τ᾽ αἰχμᾶς ἀκόρεστον. 
Ν Ν 

ἐταφον ἐταῴφον, 

οὐκ ἀμφὶ σκηναῖς Ιοοο 
τροχηλάτοισιν ὄπιθεν ἑπομένους. 

Ξε. βεβᾶσι γὰρ τοίπερ ἀγρέται στρατοῦ. [στρ. ὃ. 
Χο. βεβᾶσιν, οἴ, νώνυμοι. 
». οΝ "7 Ν 24. Δ Ξε. ἰὴ ἰή, ἰὼ ἰώ. 

Χο. ἰὼ ἰώ, δαίμονες, ΙΟΟ5 

ἔθεσθ᾽ ἄελπτον κακὸν 
διαπρέπον, οἷον δέδορκεν ἴΑτα. 

Ξε. πεπλήγμεθ᾽ οἵᾳ δι᾿ αἰῶνος τύχᾳ: [ἀντ. ὃ. 
Χο 
»: [ ἊΝ 

Ξε. νέᾳ νέᾳ δύᾳ δύᾳ' ΙΟΙΟ 

πεπλήγμεθ᾽: εὔδηλα γάρ" 

Χο. ᾿Ιαόνων ναυβατᾶν 

990 ἄλαστ᾽ 44. ΗἩδΥΠΊΔΠη 991 μοι αἀὰ, Ὠίπάοτ ἔντοσθεν ΒΙοτη- 
ΠεΕΙα : ἔνδοθεν οοάά. 992 ἄλλους Ρτίεπ:; ἄλλο οοὐά. 993 μυριοταγὸν 
Πιπάοτῇ: μυριόταρχον (ν ἱπίεγ 6 εἰ τ ρΡοδίεβα ἱπβεγίιπι) Μ' 994 Ξάνθιν 
ἨἩετγπηδπη : ξάνθην οοἀά. 998 τ᾽ τεος. : οτῃ. Μ 999-Ἰοοι ΠοῸ5 
νν. σἤποτο σοπίϊπυανὶ Ῥαββονν : Χογχὶ ἄδπὶ σοαά, .ἼΟΟΙ ὄπιθεν 
Βοίπε, ἑπομένους Ἡατίιιηρ; : ὄπισθεν δ᾽ ἑπόμενοι ςοαά. ΙΟΟΩ τοίπερ 
Ῥαββονν, ἀγρέται ΤουΡ : οἵπερ ἀγρόται σοἀά. ΙΟΟ3 νώνυμοι Τεςα.: 
νώνυμνοι Μ' ἤυης ν. σῆοτο ἀδὲ Ῥαββϑον  Χεσγχὶ Ἴσοπίϊμπαυαηξ σοαά. 
Ιοοφ4 Χογχὶ δὲ Ἡδγιηδπῃ; σοπογοὸ οοαά. τοοῦ ἔθεσθ᾽ α. (ΟΝ. 
ΘΟΒποίάογ; ἔθετ᾽ σοαά. τοῖο Χεγχὶ {ἰγὶρυϊε Ἡεγπιαπη : σΠΟΓῸ 
ςοαά,. ΙΟΙΙ Ἰαόνων τεςς. : ἰάνων Μ ναυβατᾶν Κορβοτίε!]ο : 
ναυβάτων τῇ 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

κύρσαντες οὐκ εὐτυχῶς. 

δυσπόλεμον δὴ γένος τὸ Περσᾶν. 

Ξε. πῶς δ᾽ οὔ; στρατὸν μὲν τοσοῦ- [στρ. ε. 
“ , 

τὸν τάλας πέπληγμαι. ΙΟΙ5 

,Χο. τί δ᾽ οὐκ ὄλωλεν, μέγ᾽ ἄλαστε, Περσᾶν; 
» ὦ Ἁ Ν , -“ 9. Δ Γρὰ 

Ξε. ὁρᾷς τὸ λοιπὸν τόδε τὰς ἐμᾶς στολᾶς; 
Χο. ὁρῶ ὁρῶ. 

Ξε. τόνδε τ᾽ ὀιστοδέγμονα--- 1020 
Χο. τί τόδε λέγεις σεσωσμένον; 

Ξε. θησαυρὸν βελέεσσιν. 

Χο, βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 
»"»᾿ 5 ΄ 3.9 “ 

Ξε. ἐσπανίσμεθ᾽ ἀρωγῶν. 

Χο, Ἰάνων λαὸς οὐ φυγαίχμας. 1Ο25 

»"»-« »} ’ “ 5 Ξε. ἀγανόρειος" κατεῖ- [ἀντ. ε. 
δον δὲ πῆμ᾽ ἄελπτον. 

Χο. τραπέντα ναύφρακτον ἐρεῖς ὅμιλον; 
’ 3 [2 3 Ν “ ΄ 

Ξε. πέπλον ὃ ἐπέρρηξ ἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ. :030 

Χο. παπαῖ παπαῖ. 
»-“ ἣν ,ὔ δ - Ν “ἊΝ 
Ξε. καὶ πλέον ἢ παπαῖ μὲν οὖν. 

Χο. δίδυμα γάρ ἐστι καὶ τριπλᾶ. 
“-- , , 5). 6) “᾿ 
Ξε. λυπρᾶ, χάρματα δ᾽ ἐχθροῖς. 

Χο, καὶ σθένος γ᾽ ἐκολούσθη.----- 1035 
Ξε. γυμνός εἰμι προπομπῶν. 

Χο. φίλων ἄταισι ποντίαισιν. 

΄“ 3.» 

Ξε. δίαινε δίαινε πῆμα' πρὸς δόμους δ᾽ ἴθι. στρ. ὦ 

Χο. διαίνομαι γοεδνὸς ὦν. το47 1039 

Ξε. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 1940 

1τοτό μέγ᾽ ἄλαστε ὙΝ εοκἸεἰπ : μεγάλατε δ΄ 1οϑο τόνδε Ῥοτβοπ : τὰν 
δέμα 1022 βελέεσσιν Ἠετπιδππ : ̓βέλεσσιν Μ ΙΟ25 Ἰάνων 
Ῥαβϑονν: ἰαόνων σοαα, 1035 ἐκολούσϑη] ἐκολούθη Τοῦ. [1039 δαης 
ν. 4αθη ροβὲ τοφό μαρεηξ οοαά. παῖς, 4 δῖος διογαῖ, {ΠπιῸ ἐγαπβέμ]ε 
ΒυΆεγ : οτάο σοάϊσιαπι πα ποΥΡι15 πυ τη ἜΓ5 ᾿πα!σαίαγ γοεδνὸς Γες6. : 
γεεδνὸσ Μ 1Ό40, το48, το5ο, τοῦδ νὺν Ῥαινν : νῦν ςο44, 



ΠΈΡΣΑΙ 

Χο. δόσιν κακὰν κακῶν κακοῖς. 

Ξε. ἴυζε μέλος ὁμοῦ τιθείς. ΟΝ ουσυκΣ 
Χο. ὀτοτοτοτοῖ. 

βαρεῖά γ᾽ ἅδε συμφορά. 

οἱ μάλα καὶ τόδ᾽ ἀλγῶ. 1045 

». Ν ΦΣΝ Ν , 3 ΕΝ “ “) 

Ξε. ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. [ἀντ. ς. 
Χο. αἰαῖ αἰαῖ, δύα δύα. το39 1047 
». ’ 9, 7 , 

Ξε. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

Χο. μέλειν πάρεστι, δέσποτα. 
»- " 7 ,ὔ ’ 

Ξε. ἐπορθίαζέ νυν γόοις. 1ο50 
Χο. ὀτοτοτοτοῖ. 

μέλαινα δ᾽ ἀμμεμίξεται, 
οἴ, στονόεσσα πλαγά. 

». Ν ͵ 9 4 Ν ; Ἀ ’ Ξε. καὶ στέρν᾽ ἄρασσε καὶ βόα τὸ Μύσιον. [στρ. ἡ. 
Χο. ἄνι᾽ ἄνια. 1055 
». ’ὔ Ψ, “ Λ Ξε. καί μοι γενείου πέρθε λευκήρη τρίχα. 
Χο. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά. 
»- “4. 9..9 ’ὔ 

Ξε. ἀύτει δ᾽ ὀξύ. 

Χο. καὶ τάδ᾽ ἔρξω. 

“"- , λ δ᾽ " Ν ΄, ΕΣ ““ κ“ [ἀ 
Ξε. πέπλον δ᾽ ἔρεικε κολπίαν ἀκμῇ χερῶν. ἀντ. ἢ:- 

Χο. ἄνι᾽ ἄνια. τούιϊ 

Ξε. καὶ ψάλλ᾽ ἔθειραν καὶ κατοίκτισαι στρατόν. 
Χο. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά. 
» ΄, 3. ἣν ᾿ Ξε. διαίνου δ᾽ ὄσσε. 

Χο. τέγγομαί τοι. τούς 

Ξε. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. [ἐπῳδός. 
Χο. οἰοῖ οἰοῖ. 

1055. ἀμμεμίξεται Πἰπάοτ: αὖ μεμίξεται (αὖ εχ ἄμ ἴἰδοίιπι) Μ 
1053 οἵ ΤΟ τηδππ : μοι οσοαά. Ιοσ4 καὶ βόα (εχ Ετπδίαιῃϊο δὰ 
Ὦίομνβ. 791) Ηεγπιᾶπη : κἀπιβόα σοἀά. ΙΟ56 πέρθε Ἀοβοτίε]ο : 
ὕπερθε οοαά. τοῦο ἔρεικε τες, ; ἔρειδε Μ' 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ ΠΕΡΣΑΙ 

5 δ 5 ’ ΄ 

αἰακτὸς ἐς δόμους κίε. 

ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἷα δύσβατος. 
ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. το7ο 

ἰωὰ δῆτα, ναὶ ναί. 

γοᾶσθ᾽ ἁβροβάται. 

ἰὼ ἰώ, ἹΠερσὶς αἷα δύσβατος. 
ἈΝ ΡᾺΝ , 

ἰὴ τρισκαλμοισιν, 

ἢ ἰή, βάρισιν ὀλόμενοι. 1075 

πέμψω τοῖ σε δυσθρόοις γόοις. 

1074, τοη5 ἰἡ ἢ ΝΡ: ηήἠηήμ Ροβί τογό αἰσχύλου πέρσαι Μ' 

αἱ 



ΝΟΣ ΕΣ, 

716 ϑοθη6 ἦς αὐ δτέδα 1647 ἔλ6 ῥαίαεσε οΥ Χόγχε5. 7716 ἑογεῶ 
97 Ταγεῖος ἐς τἱδιδίθ. 7216 σίαρε ἐς ἐψιῤέγ. 727 ἐλ Ολογτς 
ὧν 16 ασδαρε ογὲ {16 γίρλέ Ζγηίο ἐλε ογολεοίγα, 5121. 171,0 αγια] 
γταγο,ζγιρ 10 ἐλε αγαῤαφοίϊα ἡιδασι76. 

[1Π|ὴ65 1-154. ῬΡΑΒΟΡΟΒ: (Ρατέ 1ὺ 1τ-ό4. “Υε αἵὲ {8 
βυδταϊδηβ, οα]164 ἘδΙΓΠΐα], σμοβθη ὈῪ Χοῦχοβ ἴο πανα σπαῖρα οἵ 
1{π6 Ιαη, Οὐἱ Πδαῦίβ δ΄ΓῈ δηχίοιβ [Ὁ Κιηρ δηα ΔΙΙῚΥ : [Π6 ννΠ0]68 
ΒΓ ηΡῚ οἵ ἴηΠ6 Ιαηα 15 σοῆθ, δῃὰ πὸ (ἰΔἴηρβ! ὙΒΟΥ ψϑηΐ 
(οσῖ ἢ ἔτοτη ϑυβίαπα δηα Μεάϊα, Ποῦβθ, ἔοοΐ, δῃ ἃ πᾶνΥὺ : ὈυΥΪΠ 668, 
οαρίδίηβ5, ΔΙ ΠοΥ5, ΚηΙρηΐ5Β. Ερυρί βδεηΐ ΠΕΥΓ ἔοσοθβ, {Π6 ΤΌ]ΘΥ5 
οὗ Μειιρῃΐϊβ δηά ὙΠΕΡ 65, τοννεῦβ ἔγτοπ ἴῃς ΤΠ 6]ῖα πη εγθά. 
Τγαϊδη5 ἔτοπὶ τηδ]  ] η4, σΠατιοίβ ἔτοῸ Πλ 58.115, 3-ΠΟΥ56 ΟΥΓ 4- ΠΟΥ56 
᾿αΥβ: ἄνα! ]εῖβ ὈῪ ὙΠΊΟΙΙ5, αηα Μυβίαηβ ὑοαϑδί ἴο δηϑβίανε 
ἩΕεἸἸα5 : ΒΑΡΎ]Οὴ 56 η45 ἃ πϊηρ]εα πηδ55 οὗ τηβῃ, δηᾶ 5νοτά- 
οἶδα ὙγαυΎοΥ5. {ΤΌΤ 411 Αϑια ἴο]]ονν. ᾿ΤῚΒ {π6 ἤοννεσ οἵ Ῥϑύβιδῃ85 
ΔΙῸ ΡΌΠΘ: [ῸΓ ΨΠΟΠῚ 8}} Αϑία β' σὴ νι Ιοηρίηρ, δῃα ννῖνεβ δηά 
τοί Πα 5 Ρᾶ55 δηχίοι5 ὑγΕΑΙΎῪ ἄδγ5, ἴῃ ἔθδτ. 

1. τάδε, ἴοΥ οἵδε, “ννε ποτα, ὈῪ 1Π6 ποΐ ὑποοπηηοῃ ἰάϊοπι οὗ 
1ῃ6. πϑυίοῦ Ρ]0Γ4] ᾿ἰ56α 45 ὁ δοϑβίγασί σου ]θοῖῖνε [οΥ Ρείβοηβ. 50 
ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα, ἘΠπΠ|. 487 (που ΡῊ 1 15 δαβίεσ 
ΒΌΡΟΥΪαΐνα, ἃ5 ννῈ σα  “{Π6 ΡΙο οἵ). 80 πιστὰ πιστῶν, 687. 

Περσῶν τῶν οἰχομένων, 11. “οΥΓ ἴπΠ6 Ῥεγδβίαηβ {παΐ ννεηΐ ἰοσίῃ, 
'. 6. Ῥεϊοηρίηρ᾽ ἴο {Π6πὶ, ἔτεα τι56 οἵ ρασί να ρθη. ὅγε 5ῃπουϊά 
5ΔΥ “Ἰες ἤθη πο τννεηὶ ἐοσί ἢ," ἀϑῖηρ ἃ ΠΟΙ αἰ δγθηΐ σοη- 
βίχαοίίοη. ὍΤΠ6 ΔυῖΠοΥ οὗ ἴῃς ἀύριπηθηΐ ϑαν5 (οη {ΠῸ δι ΠΟΥ 
οἵ οὔς (ἰδικοβ, ἃ βομοῖαγ οὗ ἈΠορίαπ}) [παῖ Αδϑοῆγ]ο5 ᾿πηϊαϊθα 
ἴῃ. {Π15 ΡΙαν ἰῃ6 Ῥῃοϊηϊβϑαὶ οὗ ῬΏΣγΏΙΟΠΟ5, Πἰ5. ργθθοθϑβου ἰῃ 
16 «τί, δηὰ αυοίεβ {π6 ἢγϑί Π1πη6 οἵ ἐπαΐ ρ]αν :--- τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν 
τῶν πάλαι βεβηκότων. Τῇ {Π15 15 δοοσιταΐα, ΔΕΒΟΉΎ]Ο5 Πᾶ5 οἰ δ 
ΤΟΡΙΘα [Π6 5εῆβε δηα ρῃγαβίηρ. 

2. πιστά, “ [ΑἸ{Π|{].᾿ ΤῊδ Ῥεγϑβίδῃ Κίηρ᾽ 5 σοι ΠΟΙ] οὐ 5 να σα σα] ]θα 
Πιστοί, Χεη. Οες. 4.6: ἀηᾶ {Π6 παπὶα ἰ5 δραίη τϑίεσγαα ἴο ἰηΐ. 
528, 6δι1. 

3. “ΤῊΘ τ] ἢ 5εαΐβ ν] ἢ γα ἢ οὗἩἨ σοϊά ᾽ αὔθ [π6 Κίηρ᾽ 5 ραϊαςα 
Δ ἰΥβαβυτΥ αἱ ὅιι5α, ἃ5 Ἡ εγοάοίοϑβ 16]}15 (ν. 49). 

ΑΕΒΟΗ. ΡΕΚΒ. Ι Β 



ΡΕΆΘΒΑΙ 

4. κατὰ πρεσβείαν, “ ἴοΥ {ΠΕ 1τὉ ννοΥίἢ,᾽ 1{. “Οἡ {πα βοούα οἱ ἀϊρηϊν,᾽ 
πρεσβείαν Ὀδϊηρ' ρΡΥΘοΘάθηςθ ἴῃ ἈΡῈ ΟΥ̓ ΡοΟΒι[ίοη, δηα Πεῖο ἱποϊ πα ]ηρ' 
φιεαίζέν ἃ5 νν6]]1. 80 πρεσβεύω 15 “το Ὀ6 ἢτδι᾽ οΥ̓́“ἴο 6 Ὀδϑι. 

8. βασιλείῳ 15 Εαιϊναϊεηΐ ἴο βασιλέως, Πα 50 15. ΘΑ 5110 σοΙΡΙ Θά 
νἹ ἢ στρατιᾶς. 

9. πολυχρύσου, {π6 “ ο]] 64 ποδί, διισροβίβ {π6 ρυϊάθ οἵ {πε 
ΟΠοΥ5 ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ ΔΥΠῚγ, Ὁ Αἴ5ο {π6 σοπίοπιρί οἵ [π6 ατεεὶς ροεῖ 
ἴΟΓ {π6 επηρίν βριθμάοι οἵ ἐπ. Ρουβίαηβ. 50 ἴπϑῖα 15. πὸ πεεά 
ἴο ΘΠ]6 Πα (πολυάνδρου, ΤΕ] ; πολύχειρος, ὟΝ ε1]). 

ΤΟ. ὀρσολοπεῖται : ἃ ΨΟΙΑ οὗἩ πησοίίαϊη ΟΥΙΡΊΩ, Το Πα ἴῃ ἰαΐα 
Ἔρις (Ηοπιοσῖς Ἡνυπη ἰο Η εὐ πη65 308, ἴῃ [οΥπὶ ὀρσολοπεύω) ἀπά 
τηθδηϊησ “ἴο χοῦ 16, “το νεχ. 

13. νέον δ᾽ ἄνδρα βαὔζει Πα5 σἴνοη πιο απ Που]ν, ἀμ ῬΘθῃ 
τα ἢ οτἰηθηθα. ὍὙΠαε Ῥαϑβί βιιρραϑίϊοη 15 ΕἸ ΖΒΟΠο᾽5 νυός, “ ἀηα 
6 τάδ οὐ]65 [ῸΥ Ποὺ Πυϑθαηα ̓ : θα Γπουρὴ (15 τσ ἄο ἃ5 
Οἠδ ἀεί!} ἴῃ ἃ σϑηείαὶ ἀθβοσιρίϊοηῃ οἱ αϊβοοηϊθηΐ, 1 15 [8 ἴοο 
ΑΌΤαρΡΙ ἀπὰ ᾿ἰβοϊαϊβα ἴο δα ἤθτθ. βαύζειν ἰ5 πϑεα Αρ΄. 449, τὰ δὲ 
σῖγά τις βαὔξει, “ἴῆπ8 ἀο τη6η τηὰῖτοῦ ἴῃ βθογεῖ ̓: 50 ἤθσε ἴΐ 15 
ΒΙ Πρ θϑί ἴο ἴδϊζα 1 “δηᾶ {πδὺ (1Π6 αὐλν, ἰσχὺς ᾿Ασίας) 5,0 16 
ἀϑαϊηβί [Π6 γουίζαϊ Κιηρ.᾽ 

ΤΠ6 ΠΊΕ ΡΊνΙΡ5 ΑΥῈ πη 1] : [Π6 ΠΟΪς ἴογος οὗ {πε ἰδηᾶ 15 
ἴῃ Ἰεοραταν : {ποὺ ἂύα αἰβαεοιβ ἑονναγαβ ΧΈΓΧΘΒ ; νγα πᾶνε ΠῸ 
ὭΘνν5. 

Βαϊ [Π6 5ιδβρίοιοη οὗ 50Π16 ΠσΟΥΓΕΡΈΟΏ ΓΕΠΊΔ]Ώ5. 
14. ἄγγελος, ἃ ΤΠΏΕΥ, ΟΡΡ. ἴο ἱππεύς. 
16. δησα, ἴπ6 ν]ηΐου τοϑίάθηςς οὗ ἴῃς Ῥεβίδη ἰίησβ, οἡ {πε 

ΤΊνΕΥ ΟΠΟΔΒρΡΕ5 ἴῃ ϑυιβίδηδ, ΝΟΝΝ. οὐ ἔπ Ῥεγϑίδῃ σα]: Εἰὐὀαΐα,ια, 
Πογα ἴῃ {Π6 οἱ ογ οττη Ασῇαΐδηδ, {Π6 5 ΠΊΠΊΟΥ γοϑιάδηςθ, σαρὶίαὶ 
οἵ Μεάϊα, βου οὗ τῆς Οαβρίδῃ. λα δοζα νγὰβ8 [Π6 ργονίῃηςα οἵ 
Θυβίαηα [ἢ ννὩ]Οἢ 5.158 νγ85 ϑι(πδίβ. 

18. ἔβαν, ΕΡΙς ἰογπῃ οἵ ἔβησαν, ιϑε4 Ὀγ {πΠ6 Ατές ρΡοείϑ5. 
19. ναῶν, ΙοὨ]ς ἔοτπη οΥ νεῶν. ὍΤῊδ ΙΟΠΪΟ ἔΌΤΠ5 816 ΠΕΙΠΊΘΙΌΙ5 

ἴῃ {815 Ρίδᾶνὺ: 8δηά 1’ ἢὰ5 Ῥεεη βιιρρεοίεα ἰΠαὶ Αθβοῆγ]οβ ἀε- 
1 Θγαίεὶν ἀϑεα {Π6π 85. 16 ἀ]Α]εςΐ οἵ {πΠ6 [ΟΠ1Ὸ σΟ]ΟΠ 65 [ἢ Αϑϊ8, 
ΔΗ 50 ΔρριΙΌρτὶαΐα ἴο Ρεγβίδηϑβ (νν. Η 6δα]δηι). 

20. πολέμου στῖφος, “056 ΤΑ ΏΪς ΟὗἩ ννδγ.᾿ 
21-2. ΗἩεοτοά. ρῖνθϑ τ5 τηοϑὶ οἱ ἴῃ656 ὨδΠΊ65, ΟΥΓ ΟἴΠοΥ5. νεΥῪ 

1||κ6 τπθτ : Μεγάβαζος, 7. 97; Ὑστάσπης, 7. 64; Μασίστης, 7. 82; 
᾿Αρταφέρνης, 7. 74; ᾿Αρτεμβάρης (Ἰπξ. 29), 1. 114; Φαρανδάτης, 

7. 79. 
25. σοῦνται, ᾿ϊδί. ΡΙ65., “5ρεά ἰοτίἢ ᾿: [Π6 νεγ 15 σοιητηοη ἴῃ 

ΕἘρὶς (σύθη, ἔσσυτο, ὧτς.), απ τΠς Ακεὶς ροοί5 οἴη τι58 ἴΐ (σοῦσθε, 
ἼΠΕΡ. 31; συμένη, ΑΡ. 747; Ετυτη. Ιοο7, ἅς.). ᾿Ν 

26. τοξοδάμαντες, “Τα ἢν ον πιο (111. “ σοηαποτίησ ἢ {Π6 
Ῥον ᾽). ΤΗΪΐβ ἰού, απ ἀηοίπαυ ἴογπη τοξόδαμνος (86), [πε Ροεῖ 
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ΝΟΤΕΈΘ. [᾿ΝῈ5 4-47 

[1565 ΟἿΪΥ ἴῃ {Π|5 ΡΙαΚ ; ΜΉΘ 5. ἡδίαγαὶ, ἃ5. ἴπ6 Ῥονν νγὰ5 {Π6 
στεαΐῖ ψεάροη οἵ (Π6 Εξαβίθγηβ. 

28. εὐτλήμονι δόξῃ, “Ὀγ ἴῃς Ῥζᾶνα τοϑοῖνα᾽ : δόξα 15 1564 ἴῃ ἃ 
ΤΑΙΠΕΥ ὈΠΟΟΠΙΠΊΟΠ 56η56, θα  Θα5}]Ὺ δοσαρία]6, βίησα δόγμα ἀηά 
δοκεῖν ἀΥ6. Ὀοΐἢ ΤΟΡΌΪΑΤΙν 564 οὗἉ “ταβοῖνε᾽ : {Π6ῖῸ 15. ΠῸ πεθά ἴο 
σμδηρο {Π6 τοδαϊηρ. [Π Εἰ πηβοθίῃ ἱΠΡΘΠ]ΟΙΙ5ΙῪ βαρ βίβ πείσῃ, [ΓΟ ΠῚ 
Ἡσυοῆ. πείσῃ" πείσματι, αὐ ἀποϊηρ {Π6 50 ΠΟ] αϑί οἡ {Π15 11π6 (νη 
σῖνεβ ἐνυποστάτῳ δοκήσει καὶ πείσματι), ἀπ “ποίη αἰ5οὸ Ὁ. 20. 
23, ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα, γΥΏ1Ο ἢ σΟΥΓΔΙΏΪΥ 566 Π5 νοΥΎ {κὰ 
1Π15 Ρῃγαβθ. Βαΐ (1) {πΠ6 56 Π0]. δοκήσει ρΡοϊηΐβ ἴο δόξῃ Ὀεϊηρ᾽ 
Τρ ; (2) 411 Μ55. μανε δόξῃ; δῃά (3) πε ποίε οἵ Ηδβϑυςῃ. 
πδΥ Ὀ6 ἰηϊεπα6α ἴογ [πΠ6 Οὐγϑ5βον 11η6.] 

29. ἱππιοχάρμηΞ, ΕρΡίς ννοτά (11. 24. 257), “ σΠδτοί- Πρ μίοτ᾽: 
ΠΕΓΘ ΡΓΟΡ. “ Πούβε- σίου, 566 1οδ. 

᾿Αρτεμβάρης οσοι5 Ῥα]ονν (302) ψνΙἢ {πΠ6 {Π|Γ 5γ114}16 5Πποτί 
-βᾶρ-. 

32. ΤἼΘ “ῬδΙο Πα Ο,᾽ ΟΥ̓́ΤΕΥΠΊΪΠΔ8] Π1π6 οὗἉ {ΠῸ ἀπαραθβίϊς πιθίγα, 
ΤΆΥΘΙΥ οηθ. ψ] ἢ ἃ 5Βροημάδα Ὀοίοσγο {ΠπῸ ἰαϑδέ Ιοῃρ' 50114016δ. Βαΐ 
ἴπ Αββςῇ. 1ὲ ἄοθβ 50 Οσοαϑ! ΟΏΔ}Π1Υ, 566 1ηΐ. 152. 

34. Τῆς οἤδηρα ἴο {πΠ6 ποιηϊηαῖϊνα ἴῃ {Π6 1158 οὐ Πδπη65 ([ΓῸΠῚ 
ἄλλους, 11π6 33) 15 αι πδίαγα], “ΠΘΥΘ νναβ᾽ οὐ “ψεης᾿ ὈεΙηΡ 
ΘΔ 511Υ 5ῈΡΡΙ164. 

36. Μεμφίδος, ἃ »τεαί Ἐσγρίϊδῃ οἷν δὲ ἔπ6 αροχ οἵ {πε Τ) ε]τα 
οὗ τ1ῃ6 ΝΊ]α, σεηΐσα οὗ ἴῃς Ερυρίϊαπῃ σοπηπΊοῖοα, απ ργδοί Α}}νῪ 
σαρὶζα] οὐ {π6 σοιιηΐγγ. Β651465 [5 ραΐδοββ, ἴ Παὰ τηδην [6 ΠῚΡ]65, 
Θ0Οἢ 45 ἴπο56 οἱ ΑΡΙ5, ϑεύδριβ, δΔη4 ῬῃΠα (Πθ ποθ σα]]6α ἱερᾶς). 
Ἐοατίθθη γεδαῖϑ αἰζου [Π15 ραν (458) 1ἴ ννὰ5 ἴα κεὴ Ὀγ {π6 ΑἸ Πθηϊδῃ5 
ἴῃ 1τῃς 11-ἰῖθα Ἔχρεαϊίοη οἵ {Ππαΐ γϑατσ. 

37. ὠγυγίους : ψΟΙΩ͂ ΟὗὁἨ πΠΚΠΟνΏ ΟΥΡΊΏ (5ΟΠο]Ἰαβίϑ᾽ ἴα ]65. οὗ 
Οργυροβ δὴ οἱά ατβεὶς Κίηρ δ΄ ᾿ῃνθη 1005) 564 ΤΟΥ “δηοίθηΐϊ᾽ 
ὈΥ {πε ροεῖϑ8, 6. 5. ἰηἴτα, 975; Επτη. 1ο36; ΤἼΒΘΡ. 321. 

38. ἐφέπων, “ ΤΠ] Ρ,᾿ ΠΕ. “ΤΑ ΠΑΡΊΩΡ,, σοπηηοη ΕΡὶς νγοσά. 
30. ἑλειοβάται, “ ΤΑΠΡΕΥ5 οὗ {Π6 ΠΊοτα ̓  (ἕλος, “ 5υναπῈρ ἢ), 1. 6. {Π6 

᾿ηΠΑὈ᾿ἐαηΐ5 οὗ [Π6 ππαύβῆν ἀο]ῖα, οα]]6α ἕλειοι Ὀγν Τὰς. (1. 110), 
γῆ Ὸ ϑᾶγϑ {Πα Ὺ ννοῦα {Π6 “ θεβί ἤρῃίοιβ οὐ {πΠῸ Ἐγριϊδηβ.᾽ 

42. “Δ ο σομίΓΟ] 811] ἴΠ6 τηδὶ Π]απά- τας, 1. 6. τΠ056 5ει {1664 οἢ 
{Π6 σοαϑβί οἵ Αϑῖα ΜΙποΥ : ϑδγαῖβ, [Π6 Ῥευβϑίδη ννεδίθσῃ σαρί(α] (47), 
5. ἴῃ Τγαϊα, ἃ5 ὑνεσα ΘΙ πα ΕΡΠΘΒΟΒ: Γγάϊα 15 τηθηιϊοηθ 
ἃ5 1Π6 οἤϊοῇ αἰϑίσιοϊς οἵ ἴΠ 6568 σοαϑβίϑ. 

44. διόποι, “ τα ]Π]η σ᾿ “1Π΄ ΟΠατρο,᾽ ὑπ 6γ (Π6 ατεαΐ Κίηρ. ὙΤΠΕῈ 
ὐδεῖςβ νοῦ δι η} ΠΥ ὙΠ {ΠῸ ννθϑίθτη βαίσγαρβ οἵ ἴῃς Ρογβίδῃ 
ΘΙΡΙΓΘ. 

45. ἐπόχους, “ΤἱΘΥ5.᾿ ν᾽ ΠΟΙ Π ΟῚ οἡ Πούβ65 ΟὐΓὁἩ σαγ5, Ποῖ [Π6 ]αζίου. 
Βεῖονν, 54, πηθία Ρ ΠΟυΊ ΑΠ}}Ὺ οὗ 581] Ο 5. 

47. δίρρυμα, τρίρρυμα, {|. “ ννΊ ἢ ἴννο ΡΟΪ65,᾽ “ἢ (τες ροϊθϑ᾽: 
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Δ Πη4 δ5 {π6 ρ0]6 νγὰβ τβαυῖγοα θείννεαη {π6 Πούϑε5, 1 πηθδηβ5 ἐν Ί ἢ 
ἴῆτθθ, νυ ἢ ἴουγ Πούβ65 αυτϑαϑβί. 

τέλη 15 υϑεὰ ΠοῸΠῚ ἩοΠιοΥ ἀοννηναίβ (6. σ. κατὰ στρατὸν ἐν 
τελέεσσι, 11. 18. 398), ἴῸΤ “ ἰτοορ5, “ϑαμπδάτοηβ, “ σοπηρδηϊαϑ ᾿ οὗ 
50] άϊοτβ (απ ανβη οἵ σὐζῴς, τέλη τῶν νεῶν, Τῆς, 1. 48). 80 Πεῖα 
1π6 νΠΟ]Θ᾽ Ρῃταβα τηθδῃ5 “ΤΑ ΉΪκ5 οὗ [γε 6- ποῦθε δηα ἴοιτ- ἤοΥβα 
(ΔΥ5, ἃ ἴθ ΎΓ1 016 βρης. 

49-52. Μ τεδάβ στεῦνται.. ... πέλαται ; Ὁυΐ {Π6 ν 15 ἀοιεά (1. ε. 
τα]βοϊεα ἃ5 ἡνσοηρ ὈΥ͂ {Π6 Ἐοτγθοίοι), δηα 56 }0]. τε ΠΊδτ]τ5 οα {Π6 
5271: σηεα 7 στεῦται, νΥΆΪΟΠ -Πημδῦ {πεγείοτα θὰ τέ ξχας τεδάϊησ. 
ΘΟΠΊΘ ΚΕΕΡ πέλαται, 5]η5. νΕΓῸ Δη 4 ΡΙυΓ84] ποι, ἃ 1586 οσσαβίοηδ}}ν 
Τουηα, Δη4 Κποννῃ ἃ5 σελοηία ,γααγίοιένε: Ὁὰΐ ᾿ξ 15. ᾺΥ ΠΊΟΓΕ 
1ΠΠ|ΚΕῚν {πᾶὶ [6 οὐ 4] πελάτης νγὰ8 σμδαηρεά ἴο 51: στεῦνται. 
πελάτης, “ἴπ6 ΠΕΙΡΉ οι,’ 15 564, ΄αϊία πδίαχα!ν, ἴῃ ἃ σοἸ]Θοιϊνα 
56η56. ; 

στεῦται ἰ5 ἃ ἩοχπηοΙς νοτά, ἴο “νον ̓  οὐ “[ῃτθαΐίθη. ὍΤΠα 
τηθδηϊησ {Πογοΐοσα 15 “Απά ἢ ψῃο ἄννε]]5 ὈΚ ΠΟΙ Ὑπιοῖοϑ᾽ (ἃ 
τί. τὼ Τγάϊα βαογεα ἰο Π)]ΟΏγ 505) “νονν5 ἴο οαϑί προῃ. Η6]165 {ΠῸ 
γοΚΚ οἵ βἰανεῖν; Μαζάοῃ δηά ΤΠΑΥυ Ϊ5 αύθ ἴΠῸ ἰθαάθτβ οἵ ἔμ6 568 
Τ᾿ γάϊαηδβ, αηα {πῸ Μυϑίδῃβ {πε ὶῦ πο ση ρουΓβ ἴο {π6 πουίῃ. 

115 σπαγαςίεσιβίῖς οὐ Αθβοῆ. ἴο γανεὶ ἴῃ ῬΈοστδρ ἢ οα] ἀ 6.81] : 
ἴῃ Ῥτοπιθείμειβ {Π6 ννδηάοσίησθ οἵ ἴὸ ἴῃ Ὡουΐῃ απα εβαϑί δηὰ 
ΒΟΌ ἢ δ΄6 βίνεη ΜΙ ῥ᾽ οἰασεσασα ἀθυπάδηςε; δηά ἴῃ [Π6 ᾿οϑδί 
“Ῥτοιηδίῃειβ ηρουηα ̓  ἴπετα 15 εν άθηςε (πδΐ {Ππεγα νγὰ5 ἃ 
51 ΠῚ1ΠΑΥ]Ὺ αν 5 ἀθβουρίϊοη οὗ Η εσα 6 σ᾽ νναη ἀθτιησβ ἴῃ [Π 6 νναϑί. 
Τῆς ΠῚ σεηίαγν (Κα τη6 ἘΠΙΖΑΡ ει μα {1Π165) ννὰ5 δῇ ἂρ οἵ 
ἀἸβοονοτν οὗ ίατ Ἰαπ 5, ̓ Ὡϑριτηρ ἃ ἢθν δηα οηςΠϑιαϑίϊς Ἰηϊθταϑί. 

51. λόγχη ἄκμονες, “Δην}]5 οὗἩ [Π6 5ρβαῖ, ἤπε ρῆτγαββ ἴὺσ ἃ 
50] 416Γ νΠο ἄοεβ ποῖ Ηϊηοἢ ἤδη βίγαςοϊε. 

54. σύρδην, 11{. “5, γεαρίηρ δἱοηρ (αν. ἔτοπλ σύρω), 1. 6. “1ὴ 
Τηᾶ 5565, ἴῃ ογονν 5, 5] 5. Εν σοητετηρίποιι5 νγοσα, οὗ ναϑί Π|15- 
ςο]]Δηδοι5 Ποβίβ. 

55. τοξουλκῷ λήματι πιστούς, [1{. “ {ΒΕΩΡ [Π6 ΔΙΌΠΕΥ᾽ 5 5Ρ1Π1,᾿ 
1. 6. “Κϑεὴ ἤρῃίεβ ψΊΠ {Ππ6 Ῥονν. : 

56. μάχαιρα 5 ἃ ἄδοῬεΥ ΟΥ̓ 5ῃο  βνοσγά, σοπηπιοη γΘαΡΟη ἴῃ 
1π6 δαβί : ἴῃ6 ΤἬταδοίδηβ ἀγα ς]]ε4 μαχαιροφόροι (Ἰ Πας. 7. 27). 
ΎΠ656 δία ἴπ6 θοάγριυατά οὗ [Π6 [κίηρ, {πΠ6 τοίοοο (Ηετοά. 7. 55)- 
τ 58. δειναῖς ὑπὸ πομπαῖς, “ υπ6ογ [Πς ἀτεδα σομητηδηα5᾽ οὗ {πε 
ἴηρ. 
᾿ς τοιόνδ᾽ ἄνθος Περσίδος αἴας οἴχεταν ἀνδρῶν : {π6 οι 16 

σβῃ. αἴτεὺ ἄνθος 15 φαϊίε πδίασαὶ ἴῃ σταεῖς, ΓΠου ἢ [Π6 Πουη5 πᾶνε 
ἃ. 5|1Ρ εν ἀἰἤεσεηὶ τεϊατίοη το ἄνθος : “ἴπε ἥοννεν οὔ (6 ἸΔη 6, δογι- 
οἱ δ λίγ 07 τααπἢ ἰ5 1π6 Ἔχϑοῖ πιδδηΐηρ. ὅγε 5ῃοι]4 ΡαγαρὮταβε : 
ἐ8ρ ζδ!Γ δ ἤονεσ οἵ Ῥειϑβϑίδῃ ἰαπὰ δε ἴπ6 νγαυγοῦθ ἰῃαΐ ΔΥῸ 

φσοηΘ. 
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61. οὗς πέρι : [Π6 4ἀος. Ψ ΙΓ περί ἀϑαδ}ν οἵ δεολανίοιγ, 6.5. 
ἀγαθὸς περὶ τὴν πόλιν : νετὈ5 οἵ 5Βρεακίηρ, [π]ηκίηρ, [βϑ]ηρ (ἀουθί, 
οᾶτα, ἴδδυ, ρυϊεῖ, ἅς.) αδοιεί δου] π5ΌΔΠῪ ἴακα περί ΜΙ 
φογιχίΐυο. αὶ [Π6 ἔννο τ15685 116 Πθαῦ Τορείμοσ, δηα ὀνοι]δρ. 

62. στένεται, τηϊά. ἴῸΓ ΠΟΠΊΠΊΟΠΕΙ 8οῖ. στένω. ΤῊΪ5 15. ἃ ροϊηΐ 
ἴῃ ΜΗ ΪοΠ 16 ροεῖβ ναῦν {ΠῸ6 ΠΟΙΠΊΔ] τι56 ΠΈΠΙ ΘΠ]. 80 στένομαί 
σε, πάτερ, ΒΔος᾿. 1371; (δακρύω) χαίρειν καὶ δακρύεσθαι, ΤΠΕΡ. 
815 ; (τρομέω) τρομέονται, 64. 

65-4. “Ὑτεθ]6 δἱ ἰῃ6 Ἰθηρσιποηίΐηρ {πη6, σουητηρ ἴη6 ἄδγϑ,᾽ 
ἃ νἱνα ἀεβοσιρίϊοη οὗ {Π6 Ρῥιοοηρθα δηὰ ὑνεαῦν νναϊτηρ δηά 
δῃχὶεῖγ. ἘῸγ {Π6 τηϊ4]6 τρομέονται 566 62 : {Π6 τιι56 15 Η ΟΠΊΕΤΊς, 
τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἔντος, 1]. Το. το. Νοῖίϊςε {π6 ΕΡΙς οΥ Ιοηϊς 
ππηοοηίζδοίεα ἔογπη. 566 542. 

6ς-τ390. 716 (λογτς ἐσαδο 716 αγιαῤαεοίζο σογ,, ἀγα ἑαῖο ἐλε 17 
πέσαί ῥέασος 707. 1λ6 ἐγγῖς σζαγισας, διέ αἰΐογηαΐσίν ὧν 116 Ἴτυο 
λαίσνες ογίλε τὐλοίο δοάνγ. 

[65-154. ΡΑΚΟΡΟΒ, Ρατί 2. ΤἼῆε στεδί ποβί ἢδ5 ραβϑϑϑᾶ Ηε]]65- 
Ροηΐ, δηα δἄνδηςεϑ ὃγ ἰαπὰα δηᾶ 5εὰ δίδγ: τἱαϊηρ᾽ ἃ ϑυσίδῃ οαΥ [Π6 
Κίησ σοεβ ἴο νναῖ. ΝΟηδ οδῇ σγϑϑὶβί : γεῖ πιοτγία!5 ἀγα ἀθ] 464 ὈΚ 
1Π6 σοάϑβ ἰο σι: Ῥουϑίδηθ Πᾶνα Ἰδαγηθά 56σθβ, σαν αὶτν σΠαΥρΡ 65, 
ἴο {τιιϑῖ {Π6 568 1ῃ [181] 5Π105: ΠΊΥ Πδασχί 15 ἔβασγίαῃι ἰθϑὲ να ΠΘΔΓ 
οὗ ἀἰϑαβίδγ : [ῸΥ 411 ΟἿ ΡθΟρΙβ, μούβε δηά ἴοοΐ, ἀγα ΡΌΏΘ, ραϑϑίηρ᾽ 
1Π6 ὈτγΙαρ α βίγαϊα : {Π6 ννῖν 85 γϑιηδίη ΤΟ Ό ΓΙ ΤΟΥ Δ βεηΐ Ἰογά5. 
εὐ ὰ5 ἰηαυῖγα μον {Π6 Κιίηρ 15 ἔτηρ : ὑν ΠΟΙ ΠΕΣ ῬΟνν ΟΥ̓ ΒΡΘΑΓ 
γη5. ΗΕΙσ 15 {Π6 46 θη : ἰδΐ τι5 δα γθϑ5 Ποτ.] 

68. λινοδέσμῳ σχεδίᾳ, “τορε-ὈοσΠπα Ποαί- τ] άρο,᾽ τείοσσιησ οὗ 
σουγ56 ἴο {πΠ6 στοαί οδί- τ άσα οὗ ΧΕΥΧΕΒ ονεὺ {Π6 Ἠδ]]οϑροηΐ. 
σχεδία 15 ἸΒΌΔΠῪ “4 Ποαῖ᾽ οὐ “Ταΐτ᾽: δῃ ΑΘβοῃυ]ο5 15 ΟἸ ΘΑ 
δοΠποϊηρ {πΠ6 Ἡοπιοτῖς ρῆταβα οἵ Οὐἀνϑββειιθ᾽ ταῖς (Οἀ. ς. 33), ἐπὶ 
σχεδίης πολυδέσμου, “ νν6}1-Βου Πα ταῖς, τηδᾶς οὗ ραηῖκβ {ΠΡ ΏΕΥ 
Ῥοππηά. 

7ο. Τῆς “ραϑϑαρε οἵ Ηδε]]α 15 {πε Η 6 ]]εϑροηί. Ηδε]]6, ἀαιιρ του 
οἵ Αἰμαιῆαβ, Ἔβδοαρεά νὴ] ΠΟΥ τοῖο ΝΈΡΠΘΙ6Ὲ ἃπΠα Ὀτοίπου 
ῬΏΓΤΙΧΟΘ ἔτοπὶ ἃ ρἱοί ἴο βαογῆοσα {ῃε Ἰαϊίεσ, Ὀγ [ῃ6 αἱά οἵ {πῸ 
ΤΑῚ ΜΓ {Π6 σο] θη ἤδθοθ, ννῆο Ὀοτα {Ποῖ ΟΥ̓ [Πγουρ ἢ {Π6 δἷτ. 
Βυΐ ἴῃ ογοϑϑίηρ ἀῦονε [Π6 ϑβίγαϊ 5, Η 6116 [6}} Ἰηΐο {πΠ6 56ὰ, γνῃῖ ἢ 
αἰτογννασα θοΥα ΠΕ ΠΑΠΊΘ. 

γ1-2. “ (αϑβίϊηρ ἀθουΐ {Π6 56 δ᾽ 5 Πθοῖκ ἃ5 ἃ γοῖκα {Π6 οἱοβθ- νει 
Ῥαϊμνναγ᾽ ; πολύγομφον 15 111. “Ἰηδηγ-Ρερροα. Τῆς τϊάρε οὗ 
Ὀοαίβ 15 οἴζβη Ἑδ]]θα "ἃ γοϊζε ᾿ : ἀῃὰ {πΠ6 ψνῇο]β ρῆγαβε 15. ἃ βοοά 
ΕΧΔΠΊΡΙΘ οἵ {π6 Ῥᾳ!] δηὰ ἤραυγαίϊνα ἀϊςίίοη οὗ {π6 ροεῖ. 866 745. 

73. θούριος, "ΨΖΆΤΠΚΕ᾽ : τΠ6 τεσιϊαγ Ἡοιπετῖς ερὶ πεῖ οὐ Ατεβ, 
Δηα 1Π6 Πρ᾿ ΠΕΡ ΠΘΓΟΘΒ : ̓ξ σουη 65 ἔγοπὶ {Π6 βίθπι θυ- (ἀΘ5ου θη 
αυϊοὶς τηονοηθη1) πα τη Δ 5 “ΤΟΒΗΪ ΩΡ, “5 ,᾿ “Γαχίοι5.᾿ 
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",4-". “ποιμανόριον, “Βοος [οὐἱγ Ποτα Του Π 6], 85 {Π6 Κίηρ ἴῃ 
ἩΟΙΊΘΓῚ ἰ5᾽ ΤΟΡΌΪΑΥΙν “ ΒΠΘΡΠοτα οἵ [Π6 ρβορὶβ. 80 ποιμάνωρ, 241; 
ναῶν ποιμένες, ΘΌΡΡ. "θη. 

θεῖον : ΠσοΟΠΊΠΊΟΙ ἴῃ ἐξΡὶς οὔ {Π6 [εγοοσ : 580 ΠοΙδ οὔτ ναϑβὶ ποϑβί. 
“6. πεζονόμον, 11|. “Ἰαπα- στγαζίηρ,᾿ τὸ σοητῖππ 6 ΒοΙαΙν {πε πιεΐα- 

ΡΒοΥ οἵ ποιμανύριον. Νὲ τϊριὶ ἰγαηβ]αΐα ἡ“ ταηρίηρ ονεῦ Ἰαπα 
Δ Π4 5684. [Μ9595. σῖνα πεζονόμοις : Ὀπῖ {Π6 ογάδυ εἰβατὶν Ῥοϊηΐβ ἴο 
1π6 Ρῆταβα ΔΡΡΙγίηρ, ἴο {π6 Ζγοοΐ», ποὶ {Π6 ἠέαίογζε : ἤθηςα 1 ἰαϊτα 
{Π6 σοΥγθοίΙοη πεζονόμον τ᾽.] 

79. στυφελοῖς, “ δίαγη,᾽ “τΤΟΌΡἢ ̓: π5εα Βεῖονν οός οὗ ἃ πατιά 
ΤΌΟΚΥ 5ΠοΎα. 

ἐφέτης, “σοτηπΊδη γ᾽: οἴ, ἐφετμή,“ ογάδοτϑ᾽ ; ἐφίημι, “ἴο ἐπαῦρα.᾽ 
Ἔδ ὙΝΟΓ Ψν85 π566 αἵ ΑἸΠΘηΒ [οΥ δ οἱ οουτί οὕ 7υάβ65. 

“(ΟΟΠ Κα πα οἵ πθ ταος. Ῥεσοίίθῃ οἵ ροϊά᾽: ἰοῦ {π6 
ἈΠ ΩΝ ̓ηρ5 {ταςρα {ΠΕ6Ὶ1 11π6 το Ῥοϑειβ, 50 οὕ Ῥδηδο, ΠΟΙ, 
Ζειι νἱ βιὰ ἴπ Ποῖ Ῥτβοη ἴῃ {π6 [ουτὴ οἔ ἃ 5πονεῦ οὗ Βο]ά. 
ἰσόθεος φώς, ΠοΟΠΊΠΊΟΙ ΕΡΙΟ ρῇταβα οἵ μεύοαϑβ δηᾷ Κίηρϑβ. 

81. κυανοῦν, ΡΓΙΌΡ. “ἀΑτκς ὈΪκ6,᾽ τπἰι56 4 νᾶρίεὶν ἴου “ ἄδτῖς (45 
ἨΔΙΓ, (η6 ϑῆακθ, ἴπΠ6 Ὅτοννβ οἵ Ζειβ, ἐμπυιηδγοϊοι, διο., 411} ἴῃ 
Ἡ πιθοῦ). ΤΥ. “Δηα σαζίῃρ νυν {πῸ ἀδτῖς οαποθ οἵ τῆς [6]] 
Βευρθηΐ. δέργμα οἵ οσουτδα σορηδίθ. ὍΠ6 5ηα κο᾽5 ΕΥ 6 νψγὰ5 510- 
ΡοΞβϑά το 6 ἀεδαϊνυ ἴῃ 115 εἰΐδοϊ, 

83. πολύχειρ, Οἱ {πΠ6 Ια ἴογοα : χείρ 15 1564 ΠΟΙΏΠΊΟΏΪΥ͂ ἴοΥ ἃ 
ἴοτοθ οἵ 50] !θῖβ ἴῃ Ηετοά.; χείρ μεγάλη, πολλῇ χερί, ἕο. 80 
ἼΠαο. 3. 96: δηα Αδβοῆ. οὐ σμικρᾷ χερί, 5000]. οπδ. 
ἢ ἸΏΔΏΥ ἃ ἸΤΟΟΡ, Δ Πα ΤΥ ἃ 5Π1ρ.᾿ 
84. διώκων, “5ρεεράϊησ ̓  : 50 ΤΠΕΡ. 371, διώκων πομπίμους χνόας 

ποδῶν. ἼΠ6 Ρἤγαβα 15 ἃ οἰθαῦ τοίεσθηςοα ἴο {Π6 Τ)6Ι]ρΡῃ1ς οὔαο]α 
δίνεῃ ἴο ἴπ6 Αἰ Πποηϊδηβ ἢ 480. ΤΠΪ5 [θαυ] ργορθον σοηϊἰαϊηθά 
τῆς νογῆϑ-- Ν ΙΓ ΠΟΥ Ὠδδα 15 δαΐθ, ΠΟΥ ον, ΠΟΥ ἰδξεΐ θε]ονν, ΠΟΥ 
Παηα5, πού διιρῃΐ εἰβα 15 [οἢ, Ῥαΐ 411 αὔθ ἰοϑβί---σουρῃς ἴο {Π6 
στοιηά Ὀγ ἥτε, Δα σου 72} “1γ65 δ ροφωϊηρ ἢ15 ,ϑ'γγζαγε κα" 
(Συριηγενὲς ἅρμα διώκων), τοί. 7. 140. ΤΠΙ5 ΡΪαν ννὰβ δοίβα 
ΟἿΪΥ Εἰρϊ γϑδγ5 ἰαΐου {Πα 54] η}}5, Δ Πα] Ἔνοῖν ἀδἴ81} τηϑί Πᾶνα 
Ῥεβη [Ἀλ1Π1αγ ἴο {πΠῸὸ ΏΟΪΘ ναϑί δ ἀθησθ. Αθβοῆ. 5. }}᾿γ ρα 5 
[9.00 ψνοτας 85 ἃ Ὀοδϑβί ηἴο {ΐ6 ποι 5 οἵ {Π6 Ῥευϑίδη5. 

85-ὁ. Βτίηρϑ Νγαῦ οἵ 1ῃ8 Ῥοννηηθη δραϊηϑί 246 γαγηϑαῖ σφ Φα7- 
γη6η7. ΤῊΪ5. Ργαῖβα οἵ {πΠ6 τρεῖς βο] [6 γ5 15 παίαγαὶ ἴῃ 1ῃ6 Οτθοὶς 
Ῥοεῖ, {πουρὴ ἰξ 15 Παυαϊν δα! ]6 ἴῃ {Π6 τππουῖ οἵ {πὸ ρτουά 
Ῥαυϑίδῃϑβ : [Π6 ϑδαῖῆβ σοηίγαβί οἵ δύπ5 θεῖον 147-9, 239-40. 

87--9ο. “Απά {περ 15 ΠῸ τηδῃ 5|{1116 6 [Π1{. “ τεϑίεα,᾽ “ἀρρτονβα 
ἴο νι βίη [Π6 τηϊσ ν βίγεαπ οἵ πηθη, δηα υν ἢ Βί ΓΟ Ρ᾽ ῬΔΥΓΙΕΥ5 
Ἰζεθρ οὐ {Π6 568᾽5 ᾿ῃνίηο 0 ]6 βασρα. ὑποστάς 15 "αϑί 50 [δίζθῃ 
(ΙΓ 5. Πο]. ννῆο δχρίδίηβ ᾿ἢ δ5 ἀντιστάς), οἴ. Χαη. ΔηΔΡ. 3. 
2. 11, ὑποστῆναι αὐτοῖς τολμήσαντες. ΤΠ ΤΠΘΙΔΡΠΟΥ ΒΙΌΝ5 ἃ5 6 
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ΡῬΓΟσΘΘά5: ἃ βίγθδπὶ οὗ πΊΘη... .- ὈΔΙΤΘΥΒ. . . [Π6 ᾿ην]η0 106. 568. 
[ΟτμοΥβ της ἢ 1655 πδίμτα !ν πη ουβϑίδηςα τ το πηθδῃ " ϑίδηα τυζζα 
δτθαΐ βίτεαπι, ὅο. : θαΐ της ῥεῦμα ἀηα ἄμαχον κῦμα ταδί 6 {Ππ6 
σαλ6 τΠϊηρ', 1. 6. {πΠ6 Ῥεγϑίδῃ Ποϑβί.] 

ΟΙ. ἀπρόσοιστος, ΕΧΡΙΔΙ ΠΕ ΒΟΥ 5610]. ἀκαταμάχητος, “ ἵγγα- 
5Ι5.1016 ̓: προσφέρεσθαι 5 ΠΟΙΠΙΊΟΗΙΪΥ τι564. [ῸΓ “ἴο ἄεδ] ψ ἢ, 
“0 πηξεῖ, 50 {π6 δά]. 15 υϑεα Ὀγ ἃ βοτί οἵ ἴγοην, " μβαγᾷ ἴο 468] 
ΙΓ Π,᾿ θεΐηρ ἃ Πη11ἃ ἜΧρΡΎ σϑίοῃ ΙΟΥ “ [ΠῚ 6 51511016.᾽ 

[Αἴεσ [15 ᾿ἴηπῈ οσϑραςῃ, ΔΝ εβίρῃδὶ, δἀπα οἴ ποῖβ ρίας {Π6 
ἔννο βίδῃζαϑ 101-14, οὴ {π6 βτοιπα {πᾶΐ {παν σοπίπια {Π6 ρσγοσά 
ἴοπα οἵ {Π6 βδυ]εῦ νεῦβ685, Δηα 50 5Π0014 ργεοθάβ {πὸ 11π65 93- 
00 ψΨΏΙΟΠ ἜΧΡΙῸ655 ΠλΙβρΊνηρ. Βαΐ τ[Π6 σπαηρα, {πουρ ἢ γνοσί 
ςοΠϑἸ ἀουϊηρ,, 1ῖ5 ΡΥ ὈΪν πμθεα|655, 5εῈ ποίεϑ Οἢ 1ΟῚ 566.] 

93. “Τα οταῖγ ἄξοεῖ οὗ ἴπΠ6 βοά᾿ 15 {πΠ6 ἀδ]ϑίοη νΠΕΥΘΌΥ 
5045 ἴπτα {Π6 ῥσοια ἴο {Π6 11 τα ]1η,-- ἃ ΠΟΠΊΠΠΟη ατΤξακ ἰά68, Πασα 
αἀγαπηδίϊςα}]ν Ργαρδυίηρ {Π6 νὰν ἴοσ {Π6 σαἰαβίσορῃα. 

95τ- 6. “ὙΠΟ 15 Βα {παῖ ΠΡ Εν σαῃ Ιθαρ {πτ5 ΠΙΡῚ Ψ] ἢ ὩΙ ΠῚ ]8 
ἴοοῦ ἢ Ρῆγαβθ εἰαθογαίθβα ἴοσ ὅν σα Ον θα Ρ πα δβοαρθ᾽ {Π6 
ϑοα᾽5 ἀβ]ιϑίοη ἢ πήδημα τόδ᾽... ἀνάσσων, [1{. “ ΞΒρεε ἀἸηρ πρνγατα 
{Π15 Ιδαρ΄. (ςορπηδία δος): ἃ ΠΕΟΘσβατΤΥ Ἐπ] δίϊοη ἴου πηδήματος 
ἀνάσσων οἵ {πΠ6 Μ55. : “Ἰοτά οἔ ἃ Ιεαρ᾿᾽ 15 ἴοο σγοΐθβαια. 

97--ὃ. φιλόφρων, ||. “Κιηα-Παατίεα,᾽ Πατα ἀθβουῖθε5 {Π6 ..462212716᾽ 
Κιηάπεββ οἵ Αἴβ, ννῃ]οἢ 15 τ} γ ἀεδοερίϊνε; “ΕῸΓ Καϊη ψ ἢ 
ἃ. 51Π116 ἴπΓ6 5 ΤηοΥΐ8]5 ἀϑίγαν, ἱπίο ΠΕΙ 5ΠΔΥΘ5, ἃ ΡοἰΥ656116 
1ΠππΔσῚ Πα ίϊνα Ρῆγαδα ἴῃ [Π6 ροαί᾽ 5 ΠΠΔΠΏΘΥ. 
[16 Μ9595. κρῖνε, δἴϊζεγ. φιλόφρων γάρ, [ῃ6. ννογά5 σαίνουσα τὸ 

πρῶτον παράγει, ἰῃ6. τὶρῃΐξ 56ηβθ, Ῥας ΠΟ πιεδίγθ, δηα οἰ θαυ 
δι 50ΠΟ] ΠῚ ννΠ]Ο ἢ Πα5. ϑυρρΙδηϊεα τΠ6 ροοῦβ ννοσάᾷ. ϑεια]ο 
ΤΠ Δ μτν σοη]θοίιγεα παρασαίνει, ἡ ΘὨςΟ65 Δ5146,᾽ γαϑίουιηρ {Π6 
τηδίσγα, Ἔχδοῖν βαρ {Π6 56η56, δη4 εἐχρ]αϊηίηρ [Π6 σΟΥΓᾺΡΙΙΟΗ, 
1Π6 ννοτὰ Ῥεϊηρ ΓΠοτουρῊΪν Ααβοῆν]εδη.}] 866 [ηἰτοάποίίοῃ, ὃ 6. 

101-2. “ ΕῸΓ ίαίε οἱ οἱ ογάαϊπεα ἤοπὶ {Π6 βροάβ, ἄς." ὙὉὍῃαε 
ςσοπποδχίοῃ οἵ ἱπουρῇΐξ 15 {Π15 :- 

Ιῃ ϑρίτβ οἵ οἵἵστ ναῦν ΠΕ] ΠΡ ΡΟΥΨΕΙΓ (091) νγῈ τηϊιϑὲ ΤΕ] Θ ΠΟΥ 
μον 8411] δα 114 016 ἴο δ] γ, ἀμ Πονν ΘΠ ]Π]ηρ ας ἀπ 65 
ΤΊ6ῃ (93-100). ΕῸΓΪ οεθ (τὸ παλαιόν) γε νναρεα ννδαῦβ οὐ ἰδῃᾷ, 
Δ 4 σαρίατοα οἰτ165 (1οΙ--7), ας πον ννα πᾶνε ἰθδασηθα το ἰεπιρί 
1πΠ6 Ρ6.15 οἵ {πεῈ6ὶ 58εὲ8 ἢ Ὀοαί- ὈΓΙασα5. (ΟΥ̓ ρεῦ!αρ5. 5}105) 
(1οϑ-11); ἃ ϑίγτοηρ διηΐ, ἐποιρ νε]]αά, {παΐ {Π6 βεα- νατίασα 
ΤῇδΥ Ὀ6 {ΠΕῚὉ τα ]η. 
ὙΠ νΠΟ]Ὲ ΡΪαν Ῥεϊηρ [6 »]Ἱογιβοδίίοη οἵ 4] π}15, {15 

ΒΡ ΘΓ ΙΟη (ΠΟ 15. ΟἠΪν τος 64, μοὶ ἄννεὶξ ΟΠ) 15 ϑισηϊῆσδηΐ. 
Απα {Π6γ6 ἰ5 0 πεβά ἴο σῆδηρα {πΠ6 ογάθυ οὗ {πΠ6 βίδῃζαβ (5668 
ποίβ οἢ 91). 

103. ἐπέσκηψε, “Ἰα]4 σΠπαῖρα Προη. 

7 
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104. πυργοδαΐκτους, “ ἀδϑοίγογίηρ [Π6 Ταπηρατγίϑ,᾽ 1. 6. Ὀυθδοῃίησ 
[π6 νν115 δηα ἰαἰκίηρ 1Π6 ἰοτίτεβθ. ὍὙΠα ἔογπι ἴῃ -τὸς ([τῸΠὶ 
νε - 6 15) 15 Π51411Υ ραβϑῖνα, θαΐ μοὶ ΠΘΟΘΘΘΑΥΠΥ 50: ΔΠη4 βοῖηα 
γΟΥ5. αὺα 564 Ῥοῖη νγαγθ. [50 ψε ἢανε ἀνδροδαΐκτων, (Πο. 
δόο 8ἃ5 Πεῖξα : 50 μεμπτός, Ὀ]ΑΠλΪ Πρ, ΘΟΡΗ. ΤΥ. 446; ὕποπτος, 
ΘαΒΡΘουηΡ,, Τμαο. 1.90 ; ῥυτός, “Πονίηδσ᾽; πανάλωτος, “ ἀδϑίτογ- 
ἰηρ, ἅς, 

ΙΟ5. διέπω, “τηδηδρα,, ΕΡρὶς ψοτά 564 ψ ἢ πόλεμος, στρατός, 
ἄς. 80 Πεζτὲ' ἀϊγεοὶ [6 ναῦβ.᾽ 

ἱππιοχάρμης, Πεῖα Δα]εοίϊναὶ, ἀρονα (29) ϑυρϑίδηζιναὶ, οί 
αὐ πδίαγα! : “1Π6 ὰπηα]: οὗ [Π6 Πουβεπηεπβ ἢρῃι. 

1οδ. εὐρύπορος Δη4 πολιή,ΓΟΡΌΪΑΥ ερ᾿{Πεῖϑ5 οἵ θάλασσα ἴῃ Ἡ οΤΠΘΓ, 
6. δ. Οα. 12. 2 θαλάσσης εὐρυπόροιο ; 1]. 1. 359 ἀνέδυ πολιῆς ἁλός. 
Νοίβ ἱμπαΐὶ ἴΠ6 ψογὰά ἤεῖα 15 ἘΡΙς Ἔνθ ἴῃ ἰοσπι, σθῃ. ΜΊ ἢ ϑαῆχ 
ποιος 

111. ἄλσος, “στονε᾽ ΟΥ̓́ ργεοϊηοί,᾿ ἰῃ ἩΟΠΊΘΥ Αἰνναγϑ σαογδα, ἴῃ 
ΠΟΠΠΘΧΙοη νυν] ἢ βοιὴθ ΡΟ ΟΥ̓ ΠΥΠΊΡΗ : 50 ἴῃ Ἠετοά. δηα Ῥίμάαδτγ. 
θη ΑἜβοῆγ]ο5 1.565 1 {πετείοτε οἵ [πΠ6 σδα (μετα δῃά ὅ5θρρΡ. 868) 
1Π6 νοζά 15 ἤρυγαίνα ραυίγν, θὰ ἰκεαρϑ {π6 ποίϊοῃ οὗ βϑϑηοιν, 
“ἼΠ6. 56 δ᾽ 5. ΠΟΙῪ ρ]διη. [(οπιραῖα ΘΨΙΏΡΌΓΙΘ᾽ 5 Ῥεδα 1] ρῆταβα, 
“ἼΠΘ σαεζεα σασος οΓ {ἦ6 σα, νυ 1ς ἢ ταν ΡΟΘ51Ό]Υ Ὅς δῇ εοῆο οὗ 
ΑΘβοῆν]ο5.] Α 5: ΠΉΠΔΓ ΡΉγαβα 15 {πΠῈ6 ϑρΙ θη αϊα Ἔἐχργαϑϑίοη 365, τέ- 
μενος αἰθέρος, “ἴπ6 ΠοΙν ῥτεοϊηςξ οὗ {Π6 811. 

112. λεπτοδόμοις, [1{. “Πη6- θ.}10,᾽ 1. 6. “ϑἰεηάθγ᾽ : [Π6 σΔ 0165 ἀύα 
5] η εχ σα]δίϊνεϊν, ἃ5 ἀραϊηϑὲ [Π6 βίου πη ψαναϑ5, που ρ ἢ ἴῃ {Πα πι- 
ΒΕΙνθ5 {πεν τηδὺ Ὀ6 βίοιι: τορεθ8. Ἴπ6 ψοτσζᾷ 1561} βυσσεϑίβ {Π6 
ἴξβατβ οἱ {Π6 βρβδίζεσ. 

112-4. ΤΠΘ σοπηπηρδηίαίουβ ΑἸΠῸΣ δ5 ἴοὸ ναί υ {Π]5 ταίθυβ ἴο 
{π6 Ἠε]]εϑροηίης ὀγΖαρ, οὐ σἤζῴο. ὙΠῸῈ ἡ ΠΟΙ]Ὲ Ρῆγαβα, " ἰτϑίηρ 
5] ΕΠ ΕΥ ΤΟΡ65 δη4 ἄδνιοαβ ΤΟΥ {π6 ραβϑαρα οἵ τηθη;,᾽ 15 σοῃρδί! 18 
ἢ εἰτμεσ. Οἡ {Ππ6 ψνῃοὶα (ἢ Ῥαϊεν, 5.2, ἀπ α Ἡ οὐ πΊΔ ΠΏ) 
Ι ρῥγείεσ. ἴο υππάεγϑίαηα τ οἱ {πῃ ὀγχασε, ἴου ἴΠ 656 τβαβοῃβ: 
(1) πεῖσμα 15 ἃ γἼαδίδ)2710᾽ σαι Ὁ]6, Ἐ5 56 014] ἴο {Π6 βαΐείυ οἵ ἃ θοδί- 
Ῥυϊᾶσα, Ῥαΐ τοί 50 ἱπηρογίαπηξ ἴο ἃ 5}]Ρ : (2) μηχαναί 15 [Δ΄ ΤΊΟΓΘ 
πδίαγα!ν πιϑεὰ οὗ {[Π6 πού αφυῖεο οἵ ἃ Ὀτιάσα οἵ Ὀοαδίβ, πδῃ οὗ 
ἃ 5810: (3) λαοπόροις 515 [67 Ὀε((ΕΥΓ δῇ 4777} 771αγελἼ7ιρ᾽ 967, 
πη σαῆοζο σαγγΖθα οὐ Ὀοατά. [Ι{ 15 {{π6, οἡ {Ππ6 οἴπϑυ Παηά, 
1Παΐ εὐρυπόροιο σιιρραδίβ γαῖμευ {ΠῸ6 οζο7, σϑα : Ὀαΐ {Π6 βίγαϊί ννὰ5 
ΠΘΑΥΝ 4 ΠῚΠ6 Ὀγοδα δἱ {πΠ6 παύγοννεϑὲ ροϊηξ (ὑγμοσα {π6 Ὀτιάρσα 
γγ)45)»γ 84 ννὰ5 416 νν]46 Ἐπουρῇ ΤΟΥ δα 5ίἰοσιηβ--ἰΠ 4664 [Π]5 
Ῥτίάρα νγὰϑ. δαί} τα Κα ὈῪ 5ιςἢ ἃ ἰεηρεβδί. δε τῆν δαά 
1παΐ ἄλσος (ΡΥΟΡΕΙΙ͂Υ δ δ7ηε7051476) ΤΊΟΥΘ πδίαγα}]ν σα ρραβίβ ἃ βίσγαϊὶ 
1Ππδῃ ααϊΐα ΟΡΘῃ ννδίβυ. 

115. ταῦτα, δΔάνετθι!α! οὐ αὐΖοοτίζολαϊ 56 οὐ [πΠ6 δος.» 
ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ΠΟΙ ΠΊΟ 1 ΡΓΟΏΟΙΠ5. (ταῦτ᾽ ἄρα, καὶ ταῦτα, τοῦτο 
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μέν, ἀμφότερον, τἄλλα, ἀη!α {Π6 ᾿πϊοττοραίίναβ τί, ὅ τὶ (νην), ὅς. 
50 159, 165. Ὑταηβὶδίθ “ ΤΠΘγοίοσα ἴξ 15, {Παΐ ΠΥ Πϑατί 15 ἴΟΥῃ 
ΜΙ [εατῖϑ.᾿ 

μελαγχίτων, “ ὈΙΔοἸς- το α,᾽ ἱππιαρὶ πίνε ννοσα [ῸΓ " Ῥ]ΟΟΠΊΥ ᾿: 50 
σπλάγχνα κελαινοῦται, (ΠΟ. 413; κελαινόχρως καρδία, ΘῸΡΡ. 785. 
ΑΙἹΙ πε5ε ρΡῇγαβεβ ἅ1τ6 δοῇοαβ οἵ {πε Ἡομπηετῖς φρένες ἀμφιμέλαιναι, 
ΠΠ τ ΤῸ; ὅσο: 

117. Περσικοῦ στρατεύματος, “ἴῃ ΤΕΡΆΙΑ ἴο,᾽ αἴζετ φόβῳ. Οτάϊ- 
ΠΔΤΙΪΥ {Π6 σεη. δεσ φόβος νου]ά Ὀα “ἔδασ ογ᾽ : θαΐϊ 1η6 οΟἴΠΕΥ 15 
ΔΙνναΥ5 ἃ ΡΟ551016 τη θδηϊηρ οὗ {ΠπῸ σϑῃ. Δη6 15 ραυί!ο]ΑὙ] Ὁ ΠΟΙ ΠΊΟΠ 
ΜΙ νεῦῦβ οἵ διπηοίϊοῃ, ἃ5 κα7γέ (μέλει, κήδεσθαι, φυλάσσεσθαι, 
φροντίζω), «υογιεἴ67, αἰοἰρ , σογγοτυ, δια. 80 Ῥείονν, 162, ἀδείμαντος 
ἐμαυτῆς. 

119. κένανδρον, ΡΤΕαΙσαία, “15 ΘΙΠΡΙΥ οὗ τηθη,᾽ 1. 6. Πα5 Ἰοϑί 115 
ΔΙΤΩΥ. 

121. ἀντίδουπον ᾷσεται, ἡ 5041} Οοῃδηΐ Δ ΔΙΒΜΕΙΙΠΡ Βί ΧΆ] ἦ᾽: Μ}6 
Βᾶνα μὴ. .. πύθηται... ἄσεται... πέσῃ ΜΝ Ποτα {πΠ6 σομη θ᾽ παίίοηα 
οὗ Γαΐὰτα ἢ ἴννο Θ ] απο ῖνε 5. 15. ἀηπβ5ι8] ; θμπὶ θοΐῃ [αἴ. Δη4 
5.10]. Δ1ΙῸῈ ΠΟΙΠΤΠΟΙ δἰτεΥ νεῦρβ οὗ ἰδαυίηρ, δῃηα ααϊ6 ΠΟΓΠΊΔ] 
ΒΤΆΤΩΠΊΔΙΟΔΠ]Υ. ΤΠΕ ςοτη ἰδ ΐοη οὗ {πΠ6 ἴννο 15 ἐϑοππα Ατ. Ἐςεὶ. 
493 μὴ καί τις ἡμᾶς ὄψεται χἠμῶν ἴσως κατείπῃ ; ΡΙαῖ. ΑἸἹς. 1, 148 Β 
ὅπως μὴ λήσει... - καὶ παλινωδῇ. σεται ἴογ Μ5. ἔσεται (ροοῦ 56Πη56 
δηα Ραά τπϑίτο) ἢ 5. ἃ σετίδι ἢ σογγθοίοη. ὍΠΘ σΟΠΊΠΊΟΏ σΟὨ ΙΒ 
οὗ ε δπηα αἱ Π45 σαιι5εα {Π6 ΕΥΤΌΥ. 

122. ὀᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος, “{Π15 ννοτά,, 4145 1 1Π6 τερί! αν ατδεὶς ογάοσ, 
Αρ. 1334 "μηκέτ᾽ ἐσέλθης ̓  τάδε φωνῶν ; (Πο. 314 ΄ δράσαντι παθεῖν᾽ 
τριγέρων μῦθος τάδε φωνεῖ. 

124. ὅμιλος, ἴῃ Ιοοβα Ὀπ παίαταὶ ἈΡΡοϑιτοη ἴο πόλισμ᾽. 
125. “Απάᾶ τεπάϊηρ [8]1] οῇ {Π6 ἤπο ᾿Π6 πῃ ΤΟ 65, {Π6 σΟΠΊΠΠΟΙ 

ΟΥΘ ΠΑ] 515 Ὲ οὗἁ δ θέ, ΓΑ ]]Π1ΑΥ ἴῃ {ΠπῸ ΟἹα Ταβίαπιθηΐ. 850 ΘῈΌΡΡΙ. 
120 ἐμπίτνω σὺν λακίδι λινοσινεῖ; (Πο. 28 λινοφθόροι δ᾽ ὑφασμάτων 
λακίδες. 

127. πεδοστιβής, 11{. “φατ ἢ -ἰτεδαϊησ, 1. 6. “τυ ηρ οἡ ἰοοί;, 
ΠΕγῈ ΟρΡροβεά ἴο σᾶνδίσυ, οἷ. ΘΌΡΡ]. οοὺ πτεροῦντα καὶ πεδοστιβῆ, 
“Βααϑίβ οἵ βασίῃ δηᾷ ἔον"]β οὗ {Π6 δἱτ. 

128. σμῆνος, “ἃ 5) ΑΓ. ἐκλέλοιπεν, 4050]. “Πανε βὍΠε.᾽ 
130-2. ϑίγαι πε δηά [ηΐτισαΐα ρἢγαβίηρ, αἰζεσ {πΠ6 ροείβ 

ΤΠΔΏΠΘΥ; Ραΐ {ΠῸ 56η586 15 οἰθδαῦ: “Πανίηρ ραβϑεά {Πε6 βεᾶτ-αρε 
οὗ ΕἸΓΠ6Ὶ Ἰαπά, γοκεά ἴῃ πηϊοη. Βαϊ {πᾶν τεα}}ν ρΡραββεα ννὰβ5 
1π6 Ὀτίάρα ψΒ]οἢ γοϊκεα {ΠπΠῸ Ποδα]απμάβ. ὙΤὴ6 πρῶνα 15 σεΙίδ ΠΥ 
ΠΘΙΓΠΕΥ ἴῃς βίγαϊβ (56 Π0].}) που {πῸ Ὀτίάσα (ΒΙοπηΐ.). 

135. ἁβροπενθεῖς. “ΤΕ ΠΕΥ]Υ ΤΟΙΑΒΙΡΕῚ ἃ σογίδιη σουτθοῖοη οὗ 
ΡΟ’ 5 [ογ΄ Μ9595. ἀκροπενθεῖς : [ΟΥ̓ 5680]. Μ. ΕΧΡΙΔΙΏ5 1 ἁβρύνεσθαι 
ἐπὶ τῷ πενθεῖν, ΞΒῃοννηρ {παΐ ΠῈ γεδα ἁβροπενθεῖς : [ΤΓ ΠΟΥ ἴῃ 541 
γγν8 πᾶν ἴπ6 Θχδοί!ν 5: ΠΏ} Ὶ νγοσγα ἁβρόγοοι. 5686 [πίτοά. καὶ 6. 

Ὁ 



ΡΕΆΘΑΚΙ, 

139. λείπεται, ΔΡΎΘΕΙΠΡ ὈΥ ἃ Παίαγα] ᾿σγθσι ]αυὶν ν ἢ ἑκάστα 
(([Πς χεαγεσέ πΟΠ1.) ἰηϑίθαα οὐ ψ ἢ Περσίδες. 

μονόζυξ, ἃ 5ΞοΥῖ Οὗ ΡαςΠείῖς ΟΧυμλοτοη, [1{. “Ἰοπα- γοϊςθα ᾿ : {ποτα 
ἜΠΒΕῚ ἴο θὲ Ζευο, ἀμ ΟἿΪν 0716 15 οί. δε ῃγιϑὲ 58  5ΠΔΡΙΥ͂ 
Δ Ἰοηα. 

712 αγιἤϊῤλογιαζ 5076. εις : ἐλ Ἰεαίογ ο ὅλες Ὅλογις αἰἰαγόσσες 
Ζλόγη, ἀγα] αὐ Ζ15 ὀϊααγο ἕλεν δεαΐ ἐλοηιδοῖωδε. αὐ Ζ716 τ5ὸ ἔλεον 
γ15 70 ογεφί {6 φηίε7ι. 

140. τόδ᾽ ἐνεζόμενοι: [Π6 ροεί5 156 811] νεῖ5 οἵ 5 27Ζ771.σ᾽ νυ Ἰ ἢ 
δος.) σέλμα σεμνὸν ἡμένων, ΑΚ. 183 ; ναῦν ἐφέζετο, 10. 664 ; καρδίαν 
προσήμενος, 10. 834; τόδ᾽ ἕζετο, Ετπη. 3. (ΤῊΝ ἰ5. Ἔνεῃ {Π6 (856, 
8.5 [Π6 ᾿ηβίδῃοαϑ 5Π0 7, ὑν θη {Π6 νε Ὁ 15 σοιηροιηάεα ψ] ἢ ἃ ΡΙΘΡ. 
510} ἃ5. νου] τσ. 14}}7 τε ααῖγα ἀαίνθ.) “Τακίηρ βεαΐ Ρείογα {15 
ΔηοΙθηΐ Π4]},᾿ {Π6 Ἰκηρ᾽5. ραΐαςε: {Π6ὺ δῖα ἴο 6 βιρρ δηΐ5, ἴῸ 
Πδνν5 οἵ Χεῦχθβ. ὙΠΘΙΘ 15 ἃ 511ΠΠ118 7 ΒΌΡΡΙΙδηΐ σαι πουίηρ Ρείοτε 
ἃ Ραΐαςθ ἴῃ ΟἸά!ροι5 Τγγαηποϑ δὲ {πε ορθηΐηρ οἵ {πΠ6 ΡΪαν : ἴῃ 
1Πδΐ οαϑα πονγενοῦ {πΠ6 ΟΠΟΙΙ5 15. ἀἸβίηοί ἰτοτὴ [πε βιρρ]δηΐϑ. 
ὙἼΤΠῸ ραϊδςα 15 Βιρροβεᾶ ἴο ΒῈ πθαῦ. 8566 [ηἰγοαποίίοῃ, ὃ 4. 

[ΠῸ 15 ἀϊβραίςεα ννπϑίπου 140--54 15 ομδηϊθα Ὀγ 1Π6 Ιβϑαου οὐ {ΠῸ 
γνΠΟΪ]α ΟΠοτμ5: ὑπαὶ Πέρσαι, [1Π6 140, Δ πάντας, 154; 586Π1 ΓΑΙΠΕΥ 
ἴῃ ἔάνουτγ οὐ [ῃ6 [ογηλοσ.] 

143. χρεία δὲ προσήκει, “ΤΟΥ πΠερα Πα5 οοπηα. Οὔβεοῖνα [ῃ 6 
ἐπ-ολαοζ ταθατϊηρ οἵ προσήκει, 5018} τηδαπίπρ “1 θεΠι5.᾽ 

δέ ἴὴ {π6 ἘΡΙς τιι58, θα νγα 5ῃοιυα βὰν “[οτγ.᾿ [Ιἰ 15 ποΐ {Ππαΐὶ 
δέ γιθαγι5 “ἴοΥγ᾽: Ὀαΐ {Πα [Π6 οΟἸάεσ ατεεὶς οσῖνεβ {πΠ6 οζηιῖθ 
ςοηποχίοη “ δηά, Ἰθανίηρ [Π6 σαρέδαΐ σοημηθχίοη ἴὸ θῈ βιρρ!164, 
6. σ.. 11. 13. 163 ἀσπίδα ταυρείην σχέθ᾽ ἀπὸ ξο, δεῖσε δὲ θυμῷ, ννΠετα 
νν6 5Πο014 βὰν “707. πα [βαγεα ἴῃ ἢ15 πϑατί.᾿ (Τε 56}0]., Ιηποσεηΐ 
Οὐ ΔΗΥ Ρ͵ΙΔΙΠΠΊΔΙΙΟΔΙ ἘΧρ δ ηδίϊοη, 5805 ΟΟΙΎΘΟΙΥ ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ 

γάρ.] 
146. τὸ πατρωνύμιον γένος ἡμέτερον, ἃ Π1πΠ6 νΨΠΙΟΝ Πα5 σδιβεα 

506 ΟΠ σαν : Ῥαΐϊ 1 15 51ΠΡ|1Π66 1 ννε τεοορηϊζα {Ππαΐ γένος 
ἡμέτερον 15 Ῥγραϊςαία, τὸ πατρ. Δα νε 14]. “ΑΚΙη ἴο τ15 ἴῃ τεβρεοῖ 
οἵ {πε [ΔΠ 615. παιηθ, {ΠῈνὺ αν: δηᾶ {πΠ6 βεῆϑε 15, “πε Κιηρ 15 
Οὐ Κίη, 45 {πῈ6 ἀδϑοεηάδηΐϊ οἵ Ῥεύβειβ, γνῇοβϑα ὩδΔΠΊ6 {Π6 Ῥεύϑιδῃ5 
Ῥεατ᾽: ἴῃ οἵἴμϑὺ ψογάβ Ρείβειιβ γγὰϑ {Π6 [Δ ΠῸΥ (1 ΟηῈ 5656) οὗ 
ΧοΥχθβ, δηα (1Π ἃ σοηνθης0η 8] 5656) οὗ {πΠ6 πδίϊοη οδ]]εα δἰζου 
Ὠΐηλ. [ἘῸΓ γένος ἴῃ ΔρΡΡροϑί(Ιοη ἴο βασιλεύς σοτηραῖα ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην 
θεῖον γένος, οὐδ᾽ ἀνθρώπων (1]. 6. 180Ὶ, δῖον γένος ἰοχέαιρα, 1]. 9. 538.] 
ΎΤΠΕ 50Π0]. Μεά. αἴκεβ {πΠ6 ραβϑαρα ἴῃ [Π15 νγᾶῦ, Ἔβχρ᾽δίηϊηρ {Π6 
11ὴη6 κατὰ πατέρα συγγενής ἡμῖν. 350 Μὰ 58 “ΠΕ 15 ΟἿΓ ΚΙη. 

147-8. “ΝΥ ΠΕΙΠΕΥ ἘΠ σοπαποτίηρ μον - 5 Ποῖ ΟΥ̓ [Π6 τηϊρῃΐ οἵ [Π6 
5ΠΔ1Ρ 5ρθαῖ- Πα Παίῃ ργθναι]θα. ῥῦμα, ρῥγΟροτὶν “ ἀγανίηρ, 
{πε ὈΥ ΘΑΞΥ͂ ἰγϑηϑιτοη ἡ 5Ποῖ᾽: 50 ἴῃ ΡῥῖΌ56, ἐκ τόξου ῥύματος, 

1ΤοΟ 
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ἐᾷ Ὀονϑμοί ἀϊϑίδης, Χεη. ΑΔ. 3. 3.15. δορικράνου λόγχη, ||. 
“οἱ 1Π6 ροϊπὶ Πποδάϊηρ {Π6 5Παἴ. 

“Ἴοστα {6 φιεδογι-γ1ο }.67. ὁγι{67γ5 {16 ογελοσίγα 12 α εαγ, τυ} 
αἰζεγααγις. 1716 (λογμς γίδε, αγιαἱ αϑ 516 αὐῥγοαε]ος 2γοσίγαζε 
4ἠε»δοῖψθ5. .516 φιοιεγιές ἔλ6 σέαρε. 

150. “Α Ἰίσῃξ πκὸ {ΠῈῸ Ἔγεϑβ οὔ [Π6 σοάβ᾽ : {πΠ6Ὸ Ἰδησιαρα τι564 15 
ΔΡΡτορτίαία ἴο {πὸ βεύν!]δ ῬΕυβίδη5 ννηο {τεαῖεα {ΠῸὸ τόνδ] [Ἀγ] 
ἃ5 αἰνὶηδ : 10 15 511} πῆοσο Ὄχρ]!οῖξ 157. 

152. προσπίτνω, “1 4 ΟὈαΙδαησο, 1. 6. [Π6ν [41] οἡ {Ποῖ πο α5 
Δα ον {ΠΕ ῚΓ Πεοδά5 ἴο {Π6 βρτοιπά. ΕῸΪ ΠΊΕῖτα, 5686 32, ΕῸΓ 
1η6 σοῃίεπιρί οἵ (τθοὶζθ ΓΟΥΓ {Π656. ῥσοβίγαςίοη5 566 Αρ. 923, 
γνΠ6τα {ΠῸ Κιηρ [ΟΥ 165 ΚΚἸγί. ἴο “βτονεὶ ἀηα μον] Π|κ6 ἃ θαυθατίδη, 
μηδὲ βαρβάρου δίκην χαμαιπετὲς βόαμα προσχάνῃς ἐμοί. 5686 [η{{ἰ ὃ 6. 

153. προσφθόγγοις .. . μύθοισι, “ννοτή5 οἵ σγεοίϊησ.; 

[155-531. ἘΊΕΒΤ ΕΡΕΙΒΟΡΙΟΝ. (ΤΕ 566 ηθ 15 ὉΠΠι15118}1ν ΙΟΏΡ’ ; 
Ῥαΐϊ δ5 Αἴοββϑα 15. Οἢ {πῸ ϑίασε {Π6Ὸ ὑνῇο]6 {1π|6, δηα ἰΐ 15 ποί 
Ῥτοίζεη ὈΥ ΔΠΥ͂ ΤΟΡΊ]ΑΥ ΟΠοΥΪς δοησ, [ἃ 15. ϑ[ΓἸΟ]Ὺ Οἠ6. 5.616. 
ὙΠΕῖα ἀύα ἀἰεγεηΐ ραγίβ ἴῃ 1ἴ, ἃ5 [Ό]]οννϑ :-- δ αγέ 1. [ἢ ΔΏΒΜΜΕΥ 
το τΠς6 ΟΠοΥιιϑ᾽ στεείησ 5Π6 σοῃΐαβ565 δηχιθῖγν. 516 Πὰ5 Πα δὴ ὃν] 
ἀτθαπι : 516 5ᾶνν ἴννο ννοπθῃ, ἃ Ρεύϑβίαη 8 η64 ἃ σεῖς, αηα ΧοΥχοβ 
γοκεα {Πὸπὶ ἴο 5 σαῦ: {Π6 ἀτρϑεὶς ομα θεϊηρ ν]οϊθηΐ πἀρϑαῖ [Π6 
(ΔΤ, Πα ΧοΥχαθ ννὰβ ἤτον. 586 ψΌΚΘ δηα ϑδογϊποθα, {Πθ 
58. Δ ΟΠΊΘΠ : 8ῃ 6ᾶρ]6 ἥγιησ ἴο {Π6 δἰίαῦ οἵ ῬΠΟΙΡΟ5 αἰίδοκοά 
Δα ψνουηάεα Ὀν ἃ παν]. ὙΠῸ ΟΠοτι5 4 ΠΟΙ ϑαοτῖποα δα 
ῬΙΔΥ : 516 {π6ὴ ἴῃ 5ῃοσί ἡἸδίοριια ἃ 515 ἀθοιὶ ΑἰΠ6η5---ἰΠα οἰΐν, 
ΠΊ6η, {ΠΕ6]Γ νν θα] ἢ, ἈΥΠΊΟΙΓ, σον ΘΥ  πΊθη : Π6 {Π6 ΠΊΘΘΒΘΘΏΡΘΥ 15 
56 6ῃ σουῃηΐηρ (155-248). 2αγέ 2. ΜΕΒΒΘηΡΟΥ ταϊαΐοβ [Π6 αἰβαβίου 
οἵ ϑδ]διη]5, “ἷβ Βίοτυ 15 ὈσΌκθ ὈΥ νν 8115 οὗ 1πὲ Ὁπογαὰς (249- ὃ9). 
“Ραγέ 3. Αἴοβϑβα ΔΏΧΙΟΙΒΙΥ ἰΠΠ]ΕΪΓῸ5. Δθου  {Π|6 5]81]ὴ : ΠΠΘΘΘΘΉΡΟΥ 
Βᾶγ5 ΧοΥΧαβ ᾿ἴνθ5, [Π ἢ σΊν65 ἃ Ιοὴρ |ἰ5ΐ οἵ {π6 Κι]]6 4. [ἢ Δ ηβνναΥ 
ἴο ἃ 4αθβίίοη ρους τῆς Πδεῖβ, ῃ6 σῖνεβ ἴΠ6 ΠαΠΊΡοῖβ, [Π6 ἢ 
ἀσϑοσῖθεθ. δὲ ἰΙεησῃ {πῸὸὶ Ῥαί]α οὗ 58] Π15, επάϊησ ἢ τΠ6 
Βα ΡΟ Υ οὗ πηθη ἔγοπὶ {πΠ6 Ῥεαΐθῃ δηα ἀδιπαρ θα νε55615, ΠΕ 
1ΠῸῪ {τ|64 ἴο απ. 1,αϑι]νγ Πα σίνεβ {Ππ6 ἔαίθ οἵ {Π6 {υρτνεϑ. 
Αἴοϑθϑβα, βϑεεῖηρ ΠΕΥ 11 ν᾽βϑίοῃ σΟΠῚ8 {{π6, ὕῸ65. οἷξδ ἴο Ρ͵ΓΔΥ 

(290-531). 
155. ΤὴΘ πιοίγα 15 (εἰγα λείου (τος Παῖς, {πῸ οὐαθοί τιθαϑασα 

ΘΠΙΡΙου α ἴῃ ἀϊαϊοσια (Ατῖϑί. Ροεῖ. 4 τὸ μὲν πρῶτον τετραμέτρῳ 
ἐχρῶντο), αἰϊουνατάβ ΒΙΡΡΙαηϊθα ὈΥ {Π6 Ἰατ 1]. ΜΝ Π]Ο ἢ ννὰ5. ννῈ]} 
Θϑι ὈΠ5μ6α Ῥείοσα Αθϑοῆγοβ. ΤΠϊ5 15 {ΠπΠῸ οἠἱν Ρὶαν οἵ Αββοῃ. 
(ΟΥΓ 50Ρἢ.) ννῃεσα ἴξ 15 5864 ἴου ἀϊδιίορα 272: 216 δοαν ογ 216 
αγαηῖα; τῃποιρὴ 1 δυγνῖνεβ πη {ΠῸ ὀχοαοβ οἵ Αρϑηι δηα ΟἹα. 
Ὑγτδηηοβ, ΕΠΡΙ 465 ἴῃ Π15. ἰαΐεσ ρίαγβ (Βάςοῆ,, ῬΠοίη,, [οη, 

1} 



ΡΕΆΒΑΝ 

ΤΡΗ., Αὑ],., δς.) γενῖναβ 1, ὙΠῸ Δ ΠΎ]ς τνὰβ σοηϑ᾽ ἀθγθα ἃ ρυανου 
ΔΑ αυϊείοῦ πηείσθ, (Ἡδίρη. Τὰ. τη. 371.) 

15δ. δαίμων παλαιός, “ ΟἿ ΓΟΥΠΊΘΥ [οτί πη 6. ΤΠ Ηἰϊηΐ οὗ ἀϊβαβίεσ 
15. ΔΙπγοβί ἴοο Ορϑβῃ Πεσα: ἴἰ 15 ἴοο ῥ᾽ ΑΙ η]ν {π6 τρεῖς ροεί, ποῖ ἐπ6 
Ῥεγβίδῃ βιδγα, ννῃῸ βρβξαΐζβ. 

159-6ο. “ὙἼΠα ρβο]Ἱά-ςβοἸκοα ἢ Δ]15᾽ δρᾷ “τόγαὶ ὈγΙ46- ΠΑΡ Γ᾽ 
416 οὗ σουῦβα {π6 ραϊαος. 

ταῦτα δή: 566 115, Δηά [ἴηΐ, τό. 
162. ἐμαυτῆς... ἀδείμαντος, “νΙΠου ἔδδΥ ἴοτ τπηγ 561} 866 117. 
163. “1,6βϑὲ Δ γβαὶ ρύονῃ στθαΐ 5ρατη ] ἢ ἢΪ5 ἰοοΐ ἀπ οὀνετ- 

ἴῇτονν, ταϊβίηρ οἱοια οἵ ἀπβδὲ προ {Πε6 στοιηά, [ῃ6 Ῥτγοβραυῖίν 
ΨΠΙΟ Ἰατθῖοβ ταὶβαα Ὀγν ΠΕΡ Τὶνίπε᾽: [Π6 σοϊηπηοη Οτεεῖς 
ποίίοη [Πδΐ Ἔχοθϑϑῖνα ννθα] ἢ ΟΥ̓ ΘΟ 655 Ὀτηρδ τη. ὍΤῊΘ α,47167 
97 2 7052 4721» 15 5: ΚΙ ΘῚν σίνεη Ασ. τοος “ ΟΥἩ βδι που ννθδ] τὴ [ἢ 
ἘδδΓ οαϑίβ ουἵΐ ἃ ρατί . . «9 1Π6 ννπο]8 ποιιβα ἄοίῃ ποὺ Τουηάοτ. [ἢ 
Ἡετοά. {π6 Ἰάθα 15 σοηῃϑίδηϊ : ἴἃ 15. θεϑί βθθὴ ἴῃ 1Π6 ϑίουν οἵ 
ῬοΙγκΚτγαΐῖοβ οἵ ϑ8πιοβ, ψηο, ἱπναγα οἷν ἰουτπδίθ, νγὰθ δανἰβεα ἴο 
Ῥτοριεαία {πῸ 7εδϊουθυ οὗ {πΠ6 σοᾶβ Ὀγ [γον ηρ ἀνναν [15 πηοϑί 
ῬΓΘοΙοι5 ροβϑϑθϑϑίοη. Ηε οδϑβί ἃ ρυίςε]α55 στἱηρ ᾿ηἴο {π6 56ὰ ; Ρυΐ 
ψνΏΘη 1ξ ννὰβ ἰουπα ὈΚν ἃ ἢβῃοθγπηδη ἢ ἃ ἤβἢ, δηα τείαγηθά, ᾿ξ ννὰ5 
ΟἸΘΩΥ ΠΕ νγὰ5 πιαυῖκκεά ουξ ἔοΥῦ ταῖη (Η γοά. 3. 40--3). 511] τηοτα 
ΔΡΡτορτίαίς ἴο 1πη6 Ῥεύβαβ 15 {Π6 ἴδ]ε (6. 10) οἵ Ατίδθδηῃοβ, ὑπο] 
οἱ Χευχθβ, ψῇῆο ἀἸσϑιιαάθς Πῖτὴ ἔγοπη {Π6 Ἐχρεαϊοη οἢ {πε στουηᾶ 
ΟΥ̓ 1Π15 αἰνίης 16 δϊοιϑυ : “ἴΠ6 Ιαγρεϑί θβαβίβ, {π6 ΠΙσμαϑί Ποιιβ65, 
τῆς [4]165[ {γε 65 δύ ϑίσγιοῖς 1 ΠΡ Ιησ : 707. αὐΐ ἐπαξ 15 ογηΖ7ιογιέ 
216 ροα 15 τυογιί {0 ψηεηηό]ε.᾽ 

Τῆς ΡΒταβίησ (δα ονευιἤγονιηρ 20 7γ0526717}) 15 ταί Που 
Βίγδηρθ, 8Δη4 ὰ5 Ὀδεὴ ϑιβρεοίθα: [πΠ6 Ιάθαβ 566ΠῚ ἴοο ΠΕΔΙΥ͂ 
1ἀβηίςα), ἀπ 755 ΟΟσυΓ 50 5684. ἨεΙπβοαίῃ βυρσεβίεα δαίμων 
ἴοσ πλοῦτος, ΨΠΙΟἢ Πᾶ5 θθθη δαορίβα ᾿ῃ ἵει], Τευῆεὶ, Νν εοκ εἴη,» 
ἄς. Βαΐ δ51ΠῸ άδα οἵ φθόνος 15 ἰπΠαΐ 27 Ζ» 12 2) 7γ0522 721» ψιὨϊο ἢ 
Ἔχοῖίθβ ἴῃ 6 Ἰεδίοιιϑυ, δηα 50 ἀδϑβίσογβ [Π6 Ῥγοβρασιίν, ἴπ6 οὈ]βο- 
[ἸΟΏ 15 ποΐ σοπο]ιιϑῖινθ. Απᾶ {πΠῸ σπδηρα οἵ ἰεῖτη ρτενεηΐβ [Π6 
ῬΉγαϑθα ΠῸΠῚ ΒοιηαΠηρ ΠαΊ5ἢ. ΕῸΥ {Π6 ἰοιτη ἀντρέψῃ 566 ποίβ 
Οἢ 572. 
Ὧ Μ55. τεαά μέριμν᾽ ἄφραστος “(16 ἸΠΕΧΡΙ]ΙΟΔ]6 ̓  ΟΥ “ἴπ- 1, 

ΕΧΡΙΘ551016.᾽ ὙΠ 56η56 τηϊρῃΐ ἄο (566 Ῥεῖον 1τ66-7) : Βαϊ ἐμὲ }] 
11π6 σϑ ΠαγάΪν 6 τὶρῃΐ, βδίησα {π6 τπιϑι14] ὈΥθαὶς δἴζοσ {ΠπῸ6 Τουτὶ μ 
[οοί, ννῃΪο ἢ 15 Θϑϑθηία] το {Π6 πηείγα, 15 περ]εοϊεά. (, ἃ. Ηδυρὲ ἡ 
βΒιρρεϑίθα μέριμνα φραστός Ψῃ]ΓὮ 065 ποΐ 4][6Υ ἃ ἰείτεσ. φραστός 
ἐστιν 111 πηδδῃ “15 ροῃέήεγϑα,, “15 τοοίβα ἴῃ. τὴν Πδατί, δΔηα 15 
δαορίεα Ὀγ Ηετπιαηη, ες οίη, ἀπ Τααῆθ]. ὙΠ6 νοῦθα]5 ἴῃ 
-τός αὐ πα] θυ π ]ν δοῖνα Οὐ ραϑϑῖνα, δηα οἰΐθη {Π6 βατηθ ννοσά 
15. Ῥοΐῃ. 866 ἃῇονο, 104. 

τ66-7. ΤΠΕ56 ἴννο 11η65 βσῖνε {π6 βαϊϑίδηςβ οἵ Ποὺ “οατα᾽ ΟΥ 
12 
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δηχίοιι5 τσεΠθοίίοη. “ΤΠα σοηῃϑίγαποιίοη 15 {Π6 βατηα (μήτε ΜΙ ἴῃ) 
ἴῃ Ῥοΐίῃ, υΐ 1Π6 σγαπηπηαῦ 15 αἸἤδγθηῖϊ : ομθ 15. ἃ γεδεοίνε, ἴΠ6 
ΟἴποΥ ἃ δείζεσ ὍΤΠς ἢγϑι 15 ΠΟΥΠΊΔ] : {Π6 βεςοπα νγοι]α ΟΥΑΙ ΠΑΙ͂ 
Ῥε οὐ, Ραϊ {πετο ΔΙΕ ΤΏΔΗΥ ἰηϑίδησαϑβ ἴο {πΠ6 σοηίγατν, 6. δ. 
νομίσαντες μὴ ἂν ἱκανοὶ γενέσθαι (Τὰς. 6. 102), δοκῶ σφε μηδὲ 
προσβαλεῖν (ΤΠΕΡ. 616), ὑποτοπήσαντες μὴ ἴσον ἕξειν (ΤΠιις. 5. 31), 
ὕποπτοι ἦσαν μὴ προθύμως πέμψαι (ΤΠς. 6. 75). 

ες ἘΝΕΙΓΠΕΓ ἴο ταρασὰ ἢ ΠΟΠΟΙ͵Γ ϑίοτεϑ οἵ να! ἢ υπό! ἢ 
Τῆ6η, ΠΟΙ͂ {Παΐ σιισσθβ5 (φῶς) σῇ σοπηα ἴο [Π6 ΡΟΟΥ 6418] ἴο {ΠΕ ῚΓ ἢ 
ΑΝ ἴῃ οἴ πού ψογά5, " Μϑη νψιποιξ ννθ δ] ἢ ἀύα ννεαὶς : νυν α ἢ 
ψ]Πουΐ πθ ἢ 15. ΜΘ ΑΚ σ {πῃ ἰΐ Ιοο 5. ΗΓ Γγ6 8] δηχιεῖυ, νυ] ἢ 
15 νε!]εά, 1ῖ5. 1ηδὲ Χούχεϑ᾽ Ποϑβίβ, ψ τ αν ΔρΡροϊηἰπηθηΐ, ΠΊΔΥ͂ 
Ῥίονα ἴοο νεῖ ἰοῦ ἴπ6 Μὴ ψιποις ἡνθ δ ῃ, 1. 6. τεεκβ. 1 
να τείφιη ἄφραστος, [15 56η856 15 ἴπ6 1π5{1ΠΠσδί!ο οὗ δῇ Ἔχργοϑβ- 
βίοῃ νν ΠΟ νου Ἱα οἴμοιννβε 566 ΠΟ ΧΡ ΘΑ ΌΪ]Κ εἘπηρῃαῖϊὶς, “ὙΠ6 
Οτεαῖκβ ἀρ ννεαὶς ἴῃ θα ἢ (5Π6 ΠΙηϊ5), Βαϊ [ΠΕΙΓ 5 ΓΕ ΡῈ 15. 
δήεαῖ : να ἢᾶνβ σύθαΐ ννθα τῇ : ΠΊΑΥ Πποΐ ΟἿΓ 7271671 [Δ1] ὃ" 

168. ἀμεμφής, 1.6. ποΐ ἴο θ6 πηδάδ ΠΙΡΏϊ οὗ, “στεαῖ. ὀφθαλμῷ, 
ἐοατ Εγο,᾽ ἃ σοπλπλοῃ ατξεῖκ ἤρατε ΤΟΥ ΔηΥ ἰΠ]ησ᾽ ΟΥ̓ Ρεύβοι ἴπαΐ 
15. ῬΙ͂ΘοΙοι5. 50 ὀφθαλμὸς οἴκων, Γο. 934; ἈΠΟ Σικελίας, 
Ριηά. ΟΙ. 2. 18; μέγας γ᾽ ὀφθαλμὸς οἱ πατρὸς τάφοι, ϑορῇ. Ο. 1. 
987 ; ὄμμα πάσης χθονός, Ἐ11Π}. 1025. 

169. 50 ΚΙγίαοιηεβίσα (5. οὐδ 544.) ϑᾶγ5 (1η εβεοι) “{Ππε 
τοίαση οἵ {Πς Ἰοτὰ ἴο 15 Ποιι58 15. νγαύῃλτ ἢ ἴῃ ΝΜ] ηΐΕΥΓ Δα σΟΟ]Π 655 
1ῃ 51 ΠῚΠΠ6 1. 

170. πρὸς τάδ᾽, 11{, “1η νίενν οὗἉ {Π]5,᾿ 1. 6. “πονν {Ππετοίοτε. 
171. γηραλέα πιστώματα, Δὐδίγαςί (οΥ σοπογεία (Πκε Χρυσηΐδων 

μείλιγμα, ΑΒ. 1439; δούλευμα, Απί. 756; λάλημα, 10. 320 ; κήδευμα, 
Ο. Τ. ὃς, ἃς.), “ΓΑ Ὁ] ΕἸ ἀογβ,᾽ ἃ τεΐεγθηςα ἴο τῆς πιστοί, 566 
ποία οἢ 2. 

172. ἐν ὑμῖν ἐστι, “ ἀερεηᾷᾶ οἡ γοιι, “ταϑί ὙὩΝ γοιι᾽ : 50 ἐν σοὶ 
γὰρ ἐσμέν, ΘΥΤΙΣ 514: 

173. μῇ σε δὶς φράσαι, “{Παΐ γοι! 5411] ποῖ {611 νῖσθ.᾽ ὙΠῸ 
αογίδέ αἴθ νεῦρβ οἱ Ζἠϊγι γι, σαχῤεοίζγιρ, ἀδϑιεγαγισο, δία., ἴ5.1} 
ΙΔἸοπηαῖϊς ἴῃ τοῖς, Ποῖα ἴῃ ᾿ποάοτῃ Ἰδηρῦασοβ (αηα οἰΐεη αἰσὸ ὁἢ 
ἴῃ ατεοκ) {πὲ Μείμρὸ 15 ἰουηά: Ρἤοεῃ. 1590, ἐθέσπισε φονέα ᾿ 
γενέσθαι πατρός ; Αἰδὰ5 1082, νόμιζε τὴν πόλιν χρόνῳ ποτὲ... πεσεῖν; 
Οταβί. 1527, δοκεῖς με Ἔχη ταῦ: Δη4 Ἔνβῃ εο»εὀἸηιεαῖ ἜΠΗ ἕαΐαγα, 
ὙΠΕΡ. 427, φησὶν ἐκπέρσειν... οὐδὲ τὴν Διὸς βολὴν σχεθεῖν. 

ΟΌδβεῦνε δἱ50 {Πδΐ ἴπθ6 νϑτγῦ 15 ἴσθι, ἀηα {Πογοίοσα να ἢανε ἤεσα ᾿ 
ἴηῆη. ἔοτ Ραττῖς. ΑἸΕΙΡ. 1004, ἘΣ «Ὁ μηπώποτ᾽ αὐτὸν. 
λακεῖν. μή ([οΥ οὐ) ἰ5 ΥΘΡΌΪΑΙ ϑ8ρ6 αἰΐευ ἐγιβογαίζυε ἴσθι, Ὁγ ἰἰ 
ἃ βοτί οἵ: αἰἰγδοιίοη. 

174. μήτ᾽ ἔργον, ΕΥ̓͂ Δ΄ ΘΑΒΥ ΖΕ. ΡΠ1α, αἰτοῦ ἡ ξίσαις 
ὧν θέλῃ, ᾿ΥΠΟΙΟΒΟΘ᾽ ΕΓ ΟἿΤΓ ΡΟννοΥ ΜΠ σας γοι": γα 5Που]ά 

να) 



ΡΕΚΒΑΙ, 

ΤΑΙ ΠΟΥ οχροοῖ ἡ σδη ἢ {παῃ ὁ 111, θαΐ ἢ δύναμις “ σαη ἡ νου] 
Βα οἰηϑυ. 

[Δίζου 175. {πΠ6 ἰγοσαῖὶς πηθαβιτθ 15 ἀτορρεϑα, 1] Αἴοσϑα πὰ5 
τοοουητ6 αὶ ΠοΥ νίβίομ, αηα Ποῖ τε θοιοηβ, ἴῃ {πὸ ΟΥ̓ ΠΑΤῪ Δ ΠΥ 165 
Οἱ 1Π6 Βοθῆθβ: {πῃ 1τ 15 τεβϑαμηθα ἀραὶ (215) οΎ [Π6 ἀἸδίοστα, 
ἘΠῚ] [Π6 τη 5ϑθηΡ Υ τοίασηβ.] 

178. ᾿Ιαόνων, Ιοῃ]ς ἔοτηι ἴον ᾿Ιώνων. 
179. εἰδόμην : [ῃ6 τη144]6 ἰδέσθαι, σοΠΊΠλΟΠ 1 εὐ οὉ 15. ΠΟ 

1564 τῇ Τήαρο. ᾿ηδιθδα οἵ {πε Ατις εἶδον. Ξ 
183. Δωρικοῖσι, [Π6 5]Ί6ανοὶθθθ ὈτΟΟΟἢ- (αϑίθηθα. πρῶ οἵ {π6 

Του η 5, ὑν ΠΟ ΠΌΤ ἴῃς {{π|6 οἵ {ῃ6 Ῥουβίδῃ νναῖβθ ννὰ5 {Π6 
ΟΥΙΠΑΤΥ α1655 οὗ 811 ασθεῖζβ ἢ Π 61185, ἃ5 Ορροβϑά ἴο {πῸ Ἰοηρ- 
βίβενεα Ιοηϊδῃ ἄσγαθ5. νοσῃ ὈΥ Αϑἰαίϊοβ (( ἀγάηου, ασεεὶς Απία.; 
Ρ- 50). 

185. ἀμώμω, “[Δ01{1655.᾿ 
187. ΟΡβεῦνα {πθῈ τι88 οὗ ἴΠπθ ννογᾷ βάρβαρος, παΐιτα! ἃ5 δᾶ- 

ἀτοβϑεα ἴο δῇ Δίπθηϊδῃ δπάϊθηςο, θας ἀγα. }]ν ἸΠΊΡΟ551018 
1 ἴῃς θη 5 τη ἢ. 566 ποία οἡ 349. 

18δ. τούτω... τεύχειν, 4 {ΠΠ115118] Δ ΠΑ ΟΟΙ ΠΏ, ννΠῈΥῈ [Π6 νουΡ 
15. Τυσηθα Ἰηΐο ᾿πῆη. Ὀ. {ΠπῸ Ἰπίοσνθηϊηρ βθηΐθηςα ὡς .. ὁρᾶν, 51 
ἃ 5 [που Ρ ἐδόκουν ννὰ5 [16 ῬΥΪΏΟΙΡΑΙ νε Ὁ : ΟΥ̓ 85 {ποιῇ ἐδοξάτην 
({81) ννὰβ σδυυὶ θα οἢ 1ἢ 5656. 

100. κατεῖχε κἀπράυνεν, “5ίτονε ἴο ΤΠἤσδοῖς δηα ϑβοοίῃε {Π6ῚΓ 
τ. ,᾽ σου ηο “ τοηϊαίϊνο ᾿ 56η56 Οἵ 1ΠἸΡΟΤῇ. 

192. τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ; “586 ([Π Α51411ς) νναχϑά ργοιά υντἢ 
1π6 {Τα ρΡΙηρΡ5᾽ : 516 ννὰ8 ρτοιὰ οἵ ΠῈὺ ϑανεῖν δη4 δᾶϑὺ ἴο τι]6. 

194. ἐσφάδᾳζε, ᾿ 5Βίτισ»]Εα,᾽ “ννὰ5 γαϑίϊνο᾽ : {π6 νογά οἴΐζδβῃ τιϑεᾶ 
οὗ “φαϑρϑ᾽ οὐ "βραϑιῆβ᾽ οἵ ἃ ἀγιηρ τη. Πρ. (ΕἼΔΡ. 821) τ1ι565 
10 ΘΧϑοΟῖΪν ἃ5 ἤθτα, οἱ ποῖβεϑ: σφαδάζειν ὡς νεόζυγα πῶλον (ςΐ. 
ΘΟΡΉ. ΑἹ. 833). 

ἔντη, ἃ Ψαρη6 νγοτά, “{ΥαΡΡίηρ5, “βεαύ,, “ Πιιησβ,᾿ ἀϑεα οὗ 
ΔΙΥΛΟΌΪ, ἔντεα δῦναι (1]. 3. 3309); οὗἁὨ ΤΙροΊηρ, ἔντεα νηός (Η ὙΠΊΏ. 
ΑΡοΪ. 489); οἵ Ῥαηασμείβ, ἔντεα δαιτός (Ο(. 7. 232). 50 Πεῖα οἵ 
1Π6 Πιηρ5 οὗ ἃ σματσῖοΐῖ, ρον τηθδηϊηρ {Π6 Το]η5, οἵ, 196. 

195. ξυναρπάζει, “561Ζ66 22 [Π6 δίφρος. 
196. ἄνευ χαλινῶν, “τδε οὔ [πε Ὀτια]ε ̓  : 516 Πα τόσ {Π6 το η 5 

ἴο ΡΙ6ς65. 
199. πέπλους ῥήγνυσιν, [Π6 τι518] ΟΥΘΠΓ4] 5’ σὴ οὗ βοῖτον δηά 

ΠατΠ]]αἰοη. 8566 125. 
202. πηγῆβ ; ἴο 851) ἴῃ 1ῃ6 56ᾷ οὐ {}65} ννδίθυ δε ἃ δά 

ἄτεδιη οὐ νϑίοῃ νγὰβ5. ἃ σοπη ΠΟ ΟΥ̓ΘΟΙΚ σπδίοπη οὐ ρυτποδίϊοη : 
ΑΡΟΙ]. ἈΠοά. ἵν. 6όο, “ Κιτίκα 1 ἑουηα Ἰανίηρ Ποὺ πεαᾶ ψ ἢ 568- 
ννδίου : 50 τὐζίλ μὲρ]ἶΐ- ἀἄγεαηης Παά 516 ὁθφεγι α,γιρ έεα᾽ : ΑΥ. ᾿Ἀδη. 
1338 (Ἰὴ [Π6 Ῥυτίοδαιε Ῥατοαν οἵ ἘπΠ]|ρ.), 1ῃ6 Πούοίηθ δου ἃ 
“ἀγοαα ν᾽ ϑίοη᾽ 648115 ἴου νγαίθι. ὡς ἂν θεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω. ΠΕ 

τ4 
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Ροβέ πείε δηά θεῖον 15 δϑουθηρ ΟΥΘοΙς θα! ηρθ ἀηα σὐβίοιηβ ἢ 
9 {π6Ὸ Ῥεγϑίαῃβ ψὴο Πα “ΠΟ αἱΐαβ, ἢτγαϑ, {Πα 10 η5, ΟΥ̓ σακΚα ἢ 
οἤετγιηρϑ5, Ηετοά. 1. 132. 

σὺν θυηπόλῳ χερί, “ΙΓ 5δουΠοῖ4] παπᾶ. ὍΤΠα ροείξ οἴζεη 
1156 σύν ᾿πδίεδα οἵ {Π6 5'τὴρ]6 ἀἄαΐ. οὗ “᾿Ἰπϑίγαπηθηΐ᾿ ΟΥ̓ “ αἰ πάδηΐ 
αἰγουτηβίδησαϑ᾽ : Ὀαΐ Ποῖα {πΠ6 τι586 15 ΒΡΘΟΙΆΠΥ δα5Υ, ἃ5 {Π6 
ΟΠ ησ 5 ΟΥ̓ ΝΊΟΓΠ15 δοίμα ΠΥ ΔΟσΟΙΏΡΔΩΥ ΠΟΙ. 

203. βωμόν: {πε ἃςο. 15 ΤΡ ΜΕΥ τἰι564 σης ΠΟΙ 15. ΠΡ] 166 : 
{πῸ Ρῇτγαβα πιθαηδ, ποὶ “1 διίοοα πδαυ,᾿ θπὶ “1 ννεηΐ δηά ϑιοοά 
ΠΘατ,᾿ “1 ἄτανν πδαῦ᾽ ; [κε παρὰ σὲ καθέζομαι, τε. 

ἀποτρόποισι, “ ἀνοτγίοεγ5 οὗ 111 (ἀϑι1}}ν ἀποτροπαίοις): ΑΡΟΙ]Ο 15 
ΠΟΙΠΠΊΟΠΙΪΥ 50 ἰηνοκοά, Ατὶβίορῃ. 14. 1307, Αν. 61, Ρ]ιιΐ. 350, 
ῬεΓμαρ5 θοίῃ δ5 Ηθδὶεῦ δηα ϑης-Ροα : ΠΙΡῊϊ ν]ΒΊΟ 5 16 ἡ 5ῇον ἢ 
[Ὁ {πᾶ ΘΙ (ΞΌΡΩ: ΕἸ: 222, ΕἾΤ. 1. 1. 22). ΕἰΘΙΒ {ΠῸ6 ΡΟα 
τηθδηΐ 15. οἰθαυν Φοῖβος (206), ννοβε δἰίαι 15 {η6 βοθῆξ οἱ {Π6 
οχΐί οΠΊΘη. 

204. πέλανον, “ςἀἶκα,᾽ “ ραϑβίε, βίυβι᾽ ἃ νᾶσῖια ννογά υὑδεα ροείῖ- 
ΟΔΠῪ οὗ τπδηΥ ΠΙ40145 ΟΥ̓ Π4]{-Π 6145, ΘΟ ἢ ἃ5. Ο1], ΠοηΘΥ, Ὀ]οΟά, 
Θ.ΠῚ, ἔοα πη : ΘΡΘΟΙΔΙΠΥ ἃ5 Πεῖα ΔηΠ6 524 οἱ 5δουϊῆοϊα] σακο, μηδ " 
οἵ ΟἹ], ΠΟΠΘΥ, δηα πηθδ], ὙΠΟ ννὰ5. Ὀαγηΐ οι {Π6 δἰίασ (( ΠΟ. 92). 
ΟΓ, 816, ννμετα Τὰ 15 566 οἵ Ὀ]οοά. 

ὧν τέλη τάδε, “ἴο ΠΟΙ, {Π656 ατ165 ΡΕΙοηΡ ᾿: τέλη “Ὑἰ[65᾽ ἀτῸ ΠΟΥα 
16 οἴενιησϑβ {πο ΠΊβονῈ 5, ἃ5 τέλη ἔγκαρπα, “Οἰεγηρ5. οἱ ἔα, 
ΘΟΡΏἢ. ΤΥ. 238. 

207. κίρκος, ἴΠ6 “[]Ἰσοη 15. βϑδοῖθα ἴο Αροἱο, αἃ5 ἃ Ὀιτᾷ οἵ 
οἴηεη: Οὐ. 15. 520 15. ὍΔΠ6α ᾿Απόλλωνος ταχὺς ἄγγελος : Ποῖα 
αἰίδοῖζα δηα ΠΊΔΏΡ]65 δΔῃ δαρὶα ((πΠ6 Ὀἰγὰ οὗ Ζειβ), ἃ βίσοη σοῦ 
ΔΑ ϑν τεῦ ὈΪΓΑ {πα ΠΙΠΊ56]1, νΠῸ 5. ἰακίηρ τείασα αἵ {Π6 
ΔΙϊαΥ : δἰτοσείῃου ἃ {θατία] ροτίθης ! 

δρόμῳ, “ αἵ {1]] Ξρεδα,᾽ ἃ παΐυσγαὶ Ἔχίθηβιοη οὗ ΠΊΘδη]ηΡ. 
213. οὐχ ὑπεύθυνος πόλει : [ἰ 15 [ΔΥ εδί ἴο ἴα]κα {Π15 85 ἃ βάθη 

1Ππουρηΐ, ἃ ἀταπγαῖς σἤδηρα οἵ ρῆταβα ΠΌΠῚ νν Παΐ 5η6 ννᾶβ βοϊησ 
ἴο 5ϑᾶγ. ὅ5Π6 Ῥερίηβ, “1 ἢ νη Π6 ψ1}} θ6 {Π6 ψοηαοΥ οὗ 4]] 
τήθη, 1 Πα [41]᾿--ἰζδλδ αἴδργασο τὐτ} ὧδ ας σγεαΐ 15. ἴῃ 6 πδίμγαὶ 
ΔΏΓΓΠ6515: 516 5ΠΤΙΏΚ5 ἔγοπὶ {Π|5, Δηα κα ἃ ρτοια απθοη οὗ 
ἀεβροίῖϊς Ῥοννθὺ βα συ π65] “Π6 15. ποῖ δηϑννθγα]α ἴο {Π6 βίαία : 
Ῥαΐ ἴῃ δἰ Πα σα56, ᾿Γ ΟΠ]Υ Πα ταΐυσηῃ βαίς (σωθείς), δ 15. ΤᾺΪΕΥ 
οὗ {Π6 ἰαηά. 

217. ἀποτροπὴν τελεῖν, “ἴ0 {7 ἀ5146 ̓: ἤΠοῖβ δΔη4 222 {ΠῸῪ 
δάνδε {Π6 σΟΠΊΠΊΟΩ ὈΥΑΥΘΙ Οὗ Οὴ6 ἴῃ ΡοΥΡΙΟΧΙΥ αἴ Δ ΟΠ] ΠΟΙ 5 
ενβηΐ, νἱΖ., “1παΐ {πὸ σοοά τηδὺ Ὀ6 {π|Π]1δ4, 16 εν} ἀνοτίεά᾽ : 
850 50ΡΗ. ΕἸ. 646 ΚΙγιααπιθβίγα (του Ὁ] Ὁ ἃ ἀσγθαπ}) ΡΓαΥ5 
“ἹΓ βροοα ἴξ πλᾶῦ 6 Δοσοιηρ! 15Πη64, 111], 1 παν θῈ τπγηθα προῃ 
ΒΕΓ ἰοεβ᾽ : δῃηᾶ Αρ. 144, δίζε. β]ΟΟΙῚΥ ΡτΌρΡἤθοΥ οὗ [Πς 56εῦ, 
ἴπ6 ΟΠΟΥ5 ΡΙΑΥ͂ ἴο Αὐταπη]5 ξύμβολα κρᾶναι δεξιὰ μέν, κατάμομφα 
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δὲ φάσματ᾽ ἀνορθοῦν [1ἰαϑὲ ννοτᾷ δῇ ἱπρεηίοιβ. οἱπθηάαϊίϊοη οὗ 
Δ ΘΟ κΚΊεΙ 1, “το ἔ11Π]1 [Π6 ῥσοριίοιι5 5155, πα οοτταοί {Π6 6ν]]} 
ν᾽ 510 5." 

ἀποτροπήν, ο Ἰοῆσ : 50 ἀποκρύψει (Ῥτοτη. 24), μηλοτρόφου 
(Ρεῦβαθ, 763), απα ΠΘ αι θη]. 

220. χέασθαι τηϊ44]6 15. Ὧ4ῃ Ερίὶς τϑᾶσὲ (Οα. 11. 26, χοὰς 
χεόμην) ἀἀορίεα ᾿Ὀγ {πε ροεῖβ (ΟΙά. Κο]. 477, Οταεϑί. 472). 

222. 80 (Πο. 147 ΕἸεϊκίτα ρουτβ Πα ΙΟΩ5. οὐ {Π6 ἴοι οὗ 
ΑρδπιθΠΊηΟ, Δα ῥταν5 πηι πομπὸς ἴσθι τῶν ἐσθλῶν ἄνω. 1)εδα 
ΠαΥΟΘ5 δηα Κίηρ5 δῖα ροννευία! θεϊον. 

223. κάτοχα... σκότῳ, “ψγΓαρί ἴῃ ἀδΙςη 655. ἀμαυροῦσθαι, ||. 
“ ἀἸπηπηεα,᾽ 1. 6. ΙΔ άφη. 

224. θυμόμαντις, “ αἰν!Π]ΩΡ ὈΥ ΠῊΥ 5ΡΙΤΙ ,᾽ 1. 6. ἠοῖ Ὀγ ἀϊν!ηα 
Ἰηβριγαίϊοη, ας Πιπηαὴ ᾿πϑισῆϊ: [μ6 βαπια σοπίγαϑί Ο, Τὶ 397, 
γνώμῃ κυρήσας, οὐδ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν μαθών. 

225. τελεῖν, “ ν}}}} {τη οὐ, 1Ἰηἰγα 5! {ἶἰνα 85 Τ ΠΕΡ. όπο, εἰσόμεσθα 
ὅποι τελεῖ; (ο. 1021, οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὅπη τελεῖ. 

πανταχῇ» 1 νν1}} “Δηγ πον ᾽ 6 νν611, θεοδιβαε (5Π οι] {Π6 ΡΥαυ ΟΣ 
ῬῈ Πβδαια) 1 [ῃ6 οπῆθῃ 15 βῬΌοοα 411} Ψ}}}} 6 Ῥσόϑρεζοιβ, 1 δὰ 
16 111 νν}}} θὲ ἀνετίβα ΕῸΓΪ κρίνομεν (οἵ ᾿ητεΥρτείηρ ἀγΘδΠ15) 
566 Ὡδχί ποίβ. 

226-7. Τὴ Ρῇγαβα τήνδ᾽ ἐκύρωσας φάτιν, [1{6Γ4}}ν πηδδη5 “ Παϑβί 
Ποηῇτηηθα {Π15 τἰίογαηςθ,᾽ νν] ἢ 15 ἴα ῖκθη ὑνο νναγϑ: (1) “δαϑβί 
Βίνθῃ {Π15 5ιτα 2γ)Ἴεγῥγείαξίοι,, (2) “παϑί βείι]εα οἡ {Π15 αὐῦύζοδ. 
Βαϊ 1Π6 ρῇγταβα τ οι 5. 521, τῇδ᾽ ἐκύρωσεν φάτις ὑμῶν, ψνπούα {Π6 
ςοηΐεχί 15 ἀἄβοϊβῖνα ἔου (2). [{ πᾶν Ὀς δάἀάβά {παΐ (1) ψου]ά 
Ὀ6 ἃ πῆδτα στϑρείοη οἵ τῶνδ᾽ ἐνυπνίων κριτής, ΜΈΪΟΙ 15 ΠΏΠΠ]ΚΕΙγ. 
Μογδϑονοῖ, [πΠ6 σάσζες 15 οἰθατῦ δηα {{]}: 1η6 που ργείδίοη 15 πηοϑί 
ἀουθια]. Ττδηβαίε : “᾿πάθθα ᾿[ἰ5. ψ "ἢ Ιογα] Ὠοατὶ ἰοννατά τὴν 
500 Δη4 ΤΥ Ποιι5ε {παΐ ποῦ {ΠπῸ ἢτϑί ᾿πίουρυείοσ οὐ {Π 656 ν᾽ 5105 
Πιαϑδί σίνθῃ {Π15 βυτα δάνϊςθ᾽ ; 50 ἴΠ6 56 }0]. οὔ 521. κρίνω 15 
1πΠ6 τρια ννοσγὰ [οΥΓ. “Ἰπιευργοίηρ ἀἄγθαιηβ, οἴ. ὀνειροκρίτης, 
ΟΒο. 37, κριταὶ τῶνδ᾽ ὀνειράτων. ΤΠ6 γε Ἰῃιευργαίδίομ. ννὰ5 
(Ὁν ἃ παίυγαὶ σα ρουϑε 10) τεσαγαθβα δ5 ἱπιροτίαηΐϊ : [{ παηίανουτ- 
4016, 1ῃ6 θαά ογῆβθῃ ννὰβ βίσεηρίῃθηθά. 

229. θήσομεν, “ οΥἄοΓ,᾽ “Δτζδηρε᾽: 50 τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς .. θήσει 
δικαίως, ΑΡ. 913; πῶς τιθεῖσ᾽ ἄμομφος ὦ ; Ἐππι. 678. ὙΠΕΙΘ 15 0 
ΘΩ͂ ἴογ Νν εοκ] εἰ 5 Ἰησεηΐοιβ διηθηάαδίίοη φίλα ἴογ φίλοις. ᾿ 

232. “ΤῊς βϑίηρ οὗ (ῃς ϑυη᾽5. ἀβοης, βίδίεϊν ρ]εοηδϑίϊς 
ΕΧΡΙΘΒΒΙΟΩ ἢ ΑΘβοΠ]ο5᾽ τηϑηηεῦ. ὙεοκΙεῖη ααοίεβ ῬτΌπι. 6, 
δεσμῶν .. πέδαις : Ῥεῖδ. 436, συμφορὰ πάθους, 543, λέκτρων εὐνάς : 
1Π6 5115} αἰδγεηςε οἵ αϑῴφφεζ οὐ αὐείγαρίγιεος ἴθ πὲ ογα5. 15 
ΕΠΟΙΒῊ ἴο χρη δηα [π50Π )} 1Π6 Ρ]ΘΟΠ 511. 

233. ἀλλὰ μήν, “Ρυΐ γεῖ᾽: 516 ἢπάβ ἰἴὶ 15 πατὰ ἴο Ῥε]ανα 
ΧοΥχοβ ψουἹα πᾶνε ροηα ἴο ἴα κα 1ἴξ 1 1{ 15 ΤῈ} 50 ἔδυ. 

τό 
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234. Δ ΑἰΠοηΐδῃ βρεαϊκίησ ἴο Αἴ Πθη5 παίιγα!ν Ὀοαδϑβίβ 1Πδί, 
1 ΑἸ Πθη5 15 [αῖκθῃ, 411 σξαςοα 15 ἰίζθη. ' 

236. τοιοῦτος 5 ΕΧΡΙαΙηΘα Ὀγ ἔρξας.... κακά : 8ῃ 4ἸΟΠΊΔΙΪΟ 156: 
ΡῬΙαΐ. ΑΡοἹ]. 33 Α τοιοῦτος φανοῦμαι... οὐδενὶ συγχωρήσας. ἔρξας 
15. Ὡποοηπεοίθα, 85 δΙνναγ5 ΜΙ ννογάβ ΠΟ ἀγα ὁχφἑαγαίο7}. 
“Μδην 1115 15. ἃ δι ρα Π]βεῖς τείεγεηοα ἴο Μαδγδίμοη. 

238. ἀργύρου πηγή, “1Π6 5ρτίηρ οὗ 511 νϑγ᾽ 15 [Π6 Τα ἢ 511ΝῈΓ 
Τηΐη65. ἴῃ 5. Αἰἰίοα. ϑΠοσιν Ὀείοσα {πΠ6 ἰηναβίοη οἵ Χεῦχθβ 
ὙΠΕΠΊΙ βίο τ Ι65. Πα ρεγβϑυδάθα Αἰπμθη5 ἴο Ὀυ1Πἃ 200 5}1Ρ5, δηά 
ΘΠΊΡΙΟΥ ἴογ {Π6 ΡΈΓΡΟΒα ἰασρα [ππ45, Καρί ἴῃ [Π6 γθαβατγυ, ἔγοση 
16 Ρτοςθεάβ οἵ [Π656 νεῖγ [δυσί η πηη65 (Η το. 8. 144). Α5 
ΑΙΠΘη5. ννὰβ βϑανεά Ὀγ Ποῖ ἤξεΐῖ, οὔθ υππάογβίαη 5 {ΠπῸ ᾿πίεγαϑί 
γνΠΙΟἢ {Π656 ΠΠΠ65 ϑνου]α Πᾶνα Τοσ {π6 δι! θηςα. 

230. “15 1Π6 μον -ϑίτείς θα δύγονν 566 ἴῃ {ΠῸ6ῚὉ Παηα5 ἢ᾽ πρέπω, 
ἃ ανουτγιία ννογά οὗ Αδβϑοῇ., ιι56ε4 οὗ βιρῃϊ, βοιηά, δηα ὄν 
5Π16}]---Δηγ Πρ {Πᾶξ 5011Κ65 Οἡ {Π6 56η5685: Οὗ σΖσλέ, πρέπουσα 
ὡς ἐν γραφαῖς, Α΄. 242 ; οἵ 5ογγιεῖ, βοὴν ἄμικτον . .. πρέπειν, 10. 321 ; 
οἵ δγηοδ, ἀτμὸς πρέπει, 1. 181: 

240. ἔγχη σταδαῖα, “5ρ6415 [ΟΥ οἷοβα ἤρῃί, ορροβεά ἴο {ΠπῸ 
5 ΚΙΥΤἾ5ἢ, ἴο νηΪο ἢ ΔΙΟΠΘΙΘ δΔηα ΟΙΠΕΙ ΠΡ -υπηθα ἰγοορθ ΔΙῸ 
βι64. 

φεράσπιδες σαγαί, “ 5Π16146 4] ΔΥΠΊΟΙΓ,᾽ ἀΘβοῦ 65 (1 ΑΘβοηυ] θη 
βί}16) {πῸ Πορ]α: [Π6 5 ΚΙΓΠΊΙΒΠΘΙΘ. ννοσα {π6 26ἰΐα οΥ̓ῺΠΡΏΐ 
511614. 

241. ποιμάνωρ, 11. “5ΠΕΡΠοΓά,᾽ 1. 6. “ Κιηρ,᾽ 566 75. 
243. ΤΠΕ ἀδβροίῖς 46 θη Δ5511Π165 {Ππαΐ δῃ Δύμην ]Πουΐ ἃ Κιίηρ 

σδηηοΐ βίδηα {ΠΕ6ῚΓ σγοιηᾶ: [Π6 ΔΏΒΟΥ 15 ὈΠΙῈΓ δηα εἤξεοίϊνα, 
“ὙὝΠΕΥ ἀϊά 50, ἴο {π6 ἀεϑίγιοίοη οὗ Πα γεῖοϑ᾽ ἈΥΠῚΥ "ἢ 

245. κιόντων. Μ595. τοαα ἰόντων, Ὀὰπξ {Π15 σαηποΐ ρῖνα {Π6 
56η58. “βΌΠΘ᾽ ὙΠΟ 5 τοατε. 1 Πᾶνα δάορίεα ΔΝ βοκ εἰ πη’ 5 
ἸηΡΘ ΠΟΙ 5. κεόντων, ν᾽ ΠΟ Τρ ΐ βαϑ]γ Πᾶνα Ὅθεη σοτταρίβα ἰηΐο 
1Π6 φοπηποη ψογά ὦ ἰόντων : ἴοΥ Καὶ ΔΠΟΓῚΣ ΘΑΒ1]ν ἀτορβ οὔ. 

Νοίβ {παὶ νὰ παν τῶν οπητίθα ἢ ἰῃ6 ΡΥ ΟΙΡ]6, δῇ 
Ἐρὶς βαρ σοιηπηοη ἴῃ ΑΘ56ἢ., 6. Ρ.. πέμπει παραβᾶσιν ᾿Ἐρινύν, 
Αρ. 59; τιόντας, “ἴΠοϑβ6 ψὴ0 Πομουγ,᾿ ἰΡ. 706; πιπλάντων, 
Γ(Πο. 36ο. 
Ν οἵα Αἶβσο {παῖ τοῖς τεκοῦσι ΒΌΝΘΓΏ5 “ηΤζυε, οὗ. Ευγ, ΑΙΚ, τόν, 

αὐτῶν ἡ τεκοῦσα. ἼΤΠΕ ἔδοϊ ᾿ἰ5 {παΐ ὁ τεκών, ἡ τεκοῦσα Δ16 Οἴζξη 
1566 45 2707471.5, νν] ἢ ΘΠ.» ἃ5 ΜῈ]} ἃ5 2αγίζεϊζἠες νυὶτἢ [Π6 ῬΓΌΟΡΟΓ 
δος. ΤΠ [δίῃ Ζαγέης, νν8 5. ΟΥἿ ΒΊΑΙ Ῥδυίο!ρ]6. 

246. ἐμοὶ δοκεῖν, {πε “ ταϑίτγιοἴϊνε ̓  1πῆη., ΠπΛ τη ρ᾽ [Π6 βεπίθποα 
ψ] ἃ αι ]1Ποαίϊοη (“αἱ Ἰθαδὲ [0 ΠΥ ἘποιυρῊΣ : κ6 ὡς εἰπεῖν, 
ξυνελόντι δὲ εἰπεῖν. 

πάντα ναμερτῆ λόγον, “(Π6 ΨὙΠΟ]Θ [416 {τ} 1014,᾿ ναμερτῆ Ῥαϊηρ 
Ῥ͵ΔΟΙΙσΑΠΥ ρῥγθάϊςαίϊνε ἴῃ 58. 

ΛΕΒΟΗ. ΡΕΚΒ. τι ς 



ΡΕΆΘΒΑΕ, 

247. Περσικὸν πρέπει μαθεῖν, ΄ Ϊ5 ῬΙ ΔΙ ΏΙν Ῥειϑβίδῃ ἰο 566, μαθεῖν 
1Π6 σΟΠΊΠΠΟΏ “ΘΡοχοροιῖς᾽ Ἰηΐ. (Πα κλύειν πδχὶ 116]. 

[λι{67 ἃ 77655621067. 27: Ταςἴ6.} 

250. μέγας : ἰῃ6 Μ955. γεδά πολύς, γν ΠΟ ἢ 5 ογαρέ ἴῃ ὉΥ ΘὐΤΟΥ 
ἴΟΠῚ 251, δηα ἤοῖα 5 Πατάϊν ατθοῖς. Ἡἰπιβοοίῃ τοαάβ ταύς, 
δὴ οἷά 86]. σιοϊεα ὈγΥ Ηδϑυοῇ. δπα Ἐχρ]αϊηθα 85 μέγας : Ἀὺϊ 
1Π6 γννοσὰά 15. πηϊἰζηοννῃ ουΐϑιαε Ἡδβυοῆῃ. δηα σαηηοὶ 6 58[6]Κ 
ταδα ἤεῖθ.0 Μοίξονεὺ Ευτρ. ΟΥ. 1077 Πᾶὰ5 [ῃΠ6 νεῦὺ ΡῬῆγαβα 
μέγας πλούτου λιμήν (οἸΕΑΥ]ν πη! αἰ α ἰτῸπὶ {15}, “πανεη οὔ νυ ϑ τ, 
δι ΟΠδγδοίεσ δίς ρἰουγεσαια Ρἤταβα ἰοῦ ἃ ρίαοβ ψνπεῦα γε α 
Ῥου5 1 ἔτο πὰ 8ἃ]1 ἰδ η 45. 

251. Νὸ οσδεβυτγζα : πο γ6 816 ΤΊΔΗΥ 50 ἢ 11η65 1 Αθϑοῆ. Ηδετα 
(45 ἴῇ βοπια οὗ {Π6 οἵἴποσ 11η65) 1Π6 βοννῃεβϑβ δῃηᾶ ψεϊσῃί οὐ [ῃ 8 
1ὴ6 15. Δρριορσίαία ἴο ἰῃ6 ρτυίενουβ {ἰἀ]ηρ5. 50 352, 46ξ, 469, 
480, 503, δορ9 ; ΡτΌΠ,. 6, 113. 

χηό-δο. ΤῊϊ5 ρᾷϑϑαρα σοηβίϑίβ οὗ ἃ αϊαδαίοριια [θεΐννεεη (ἢς 
ΟΠΒοΥα 5. (1 ᾿γτῖς Ἰατηθηΐδί!οη5) ἀπ [Π6 ΤΠΘΘΒΘΉΡΟΥ (1η ΙΔΠΊΡΙΟ 
ΠΟΙ εῖβ ἀδβουίηρ {πῸ ἀϊδαϑίευ)] ννμ]οἢ 15. ΠΟΙ ΠΟΙ ΘΈΤΟ δῃ 
δςΐ (ἐπεισόδιον), ΠΟΥ ἃ στάσιμον ΟΥΧ ΔΠἰΙ 5 ΓΟΡΪς. σἤΠΟΥΪς 5ΟΏΡ, 
Ῥυΐ 15 οὗ [Π6 παίιτα οἵ ἃ κομμός οὐ ἰατηθηΐ σατο οἡ θεΐννεθη 
1Π6 ἴνο. ὙΠΕΙΘ 15. ἃ ϑ:γΆ 18 Γ ράθϑαρα ἄρ. 1072--1177, ΠΕΓΘ 
Καβαπᾶτζα υἱΐοτϑ ᾿γσῖς οσἹθ5, πα ἴπ6 ΟΠΟΥι5 ταβροηα αἱ ἢγϑὲ ἢ 
ἸΔτ1ς 11Π65, αὐζεγνναγα ψ ἢ ᾿γτῖς (ἀοοΠ Πγ186) ΤΕΡΙ165. 

256. ἄνια, “ Ραἰηΐα]," “ΤΑΙΒΕτΑ]6,᾿ π5081}} ἀνιαρά. 50 1οδ5, 
τούο. Τ 
257. νεόκοτα καὶ δαΐ᾽, ΒσϑηΒῈ Δα οτα6].᾽ 
258. ἐπ οι ἸΏ. “ΜΕ ΈΡ᾿᾽ ({|. “θὲ νγειεα ̓  ψΙ (6415). 
26ο. ὡς... γ᾽, “ΔΥ, ἴοτ,᾿ [6 σΟΠΊΤΠΟΙ τ|58 Οὗ γε ἴῃ ἀϊδΙορΕ, 

ἈΒΒΘΠΓΏΡ, Ῥυΐ ααδ!γιηρ. 
1, 4Ζ61. νόστιμον φάος, (ῃςΞ Ἡοτηετῖς. νόστιμον ἦμαρ, νι [ῃῈ 

Δα ΔΊ Π0η4] σαρροϑίίοη οὗ 207 οἵ ἀαῤῥίθες σοηνεγεά ὈΥ τε ψοτά 
φάος “ἸΙρῃί. 

262. ΣΨΕΙΙΥ ἴοο ἰοηρ ἃ 11{ ἰ5 [π15 ἐπαΐ 15. σίνεη 5 εἱάδσϑ, 
ἴο Πεδῖ, ς., 1.6. 1 πᾶνε ᾿νε ἴοο ἰοῃρ ΨΉΘΩ 1 πδαρ βῦοῃ 
{ΤΟ} 16. 

267. ἐπορσύνθη, “Ψψεῖε ρῥτον! 64, “ἡγε γε βϑηΐ᾽ : {ΠΕ6Υ6 15 ἃ οι ἢ 
οὗ ἸΤΟΥ ΠῚ π5ΙῺΡ ἃ ΜΟΙ ΤηΟΓ6 πδίαταὶ τυ] ὀοϑοζγρς. 

269. βέλεα παμμιγῆ, “ΨῬΕΔΡΟΩ5 οὗ Ἔν ΕΥΥ ἰαϑῃϊοη᾽ : {ΠῸ6 Ὺ {Π]η]ς 
οὗ [6 Ῥοαδβίβα πυροῦ δηᾶ νδτιείν (50 564.) οἵ παίίοηϑβ, ἰού 65, 
Δηα δῖ, πον 81] οΥΈΒΠ6α ἴῃ ΟἿρ αἰβαβίευ. 
Μ τεδάϑ γᾶς... ἦλθ᾽ ἐπ᾽ αἶαν, Ἕλλάδα χώραν, ΠΕΥ6 γα Πᾶνα 

ἴα ἀσαθὶε αν κινατάποςθ οὐ ἃ Ῥεσβίδῃ οΔ] Πρ ατεθοθ ὃϊῖαν, 
ὉΠ ἔνψο Ὡουηβ ον “ἰαηά᾽ ἴῃ Δρροϑίτίοῃ. Ὅν Ε1] τεαβ. τᾶσδ᾽ 
ἴου γᾶς, αἴας ἴοτ αἶαν : δῃᾷ ΒΙοπηῆεϊά ἰουπά δαΐαν ἴῃ οπ6 ἰαῖα Μ5. 

τὃ 

ὦ.) ἢ 
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Δηα τεδάβ δάαν. ὙΠΕ656 Θπ]θηἀδίίοη5. ἃ΄Ὸ 41} δα5ὺ δῃά τηθοῇ 
᾿πρύονα ἴΠ6 56η56. 

275. ἁλίδονα μέλεα πολυβαφῆ, “56α-ἰοΞ55ε4 5Ξοἤάεῃ [1π|05;,’ 
{ογο 16 Ρἱοίατα οὐ {π6 ἀγσοννηθα πηθη. μέλεα, ἃ τεδαϊηρ' Του ἴῃ 
{Π6 ΤΑΔΤΒ ΠΏ οὗ ἃ ἰαία Μ58., ἰβ πὸ ἀοιδὲ τῖρῃξ ἔοσγ {Ππ6 πηπ|ε- 
{{168] σώματα οὗ {πὸ Μ55.: Ιἴ 5 ἴπΠ6 5184] οαδα οὗ ἃ β]οββ 
ϑιρΡΙαπίηρ ἴῃς {τὰ8 τεδάϊηρ. πολυβαφῆ, Ὀεΐηρ πΊαίτ σα} }ν 
δαυϊνα]εηΐ ἴο παμμιγῆ, τη  Ὀ6 Δοςαρίβα : ποὺ 664 [ΟΓ παμβαφὴ 
(Καϊβοι). 

277. ΤΠ6 τϑδάϊηρ οἵ Μ55. πλαγκτοῖς ἐν διπλάκεσσι 15. ΟὈΝ]ΟΙΙ5ΙΥ 
σοτγαρί : 1 σου] ΟὨΪΚ τηθδᾶῃ “ἴῃ {ΠΕῚΓ νδηάδτίηρ (1. 6. νναϑῃβα 
ΒΙΓΠΕΥΓ ἀπά {Π|{ΠῸ0} οἰοα 5, ΠΟΙ 5 ΠΗΡΟΘΘΙΪ6. ὅ5..Π0]]. βρῖνε 1 
Μ Πα ᾿π ορτείοὴ5 (6. 5 -" διπλάκεσσι, 1Π6 ὕννο Ρῥ]αίηβ, ἰδ πὰ ἀπά ἢ 
564.᾽}!). Ηδηαηρ᾽ 5 τι ἠδεσ;: ΤΟΟΪς5,᾿ 15 ΔΙπιοϑί σου! η]ν τὶρῃϊ, 
Ῥεγπαρ5 πὐλεργατςι, Δρυθοηρ ΊΠ φίλων (ΝΝ 611), 15 1Π6 πιοϑὲ ΠΙΚΟΙῪ 
ςοττθοιίοη οὗ πλαγκτοῖς. 

Τῆδ 5θῆβ6 Ψ}}}} 1πΠ6η Ῥὲ: “Α]1ὰ5 {π6Ὸ ϑβεα-:οββεα βοάάβη ἀδθδά 
Ἰπὴ05 οἵ οὔὐγ θαυ σοτηγαααβ---ἴποι (6]]6ϑῖ--- ναϑῃθα ΙΓ ΠΕΥ ἀπά 
{ἘΠῚ [11|. “να ηάοτίηρ ᾽] ἀπλοηρ [Π6 τεεῖβ.᾽ 

279-82. Μ595. τοαα Πέρσαις α7767 δυσαιανῆ δα βοάν ὀε7ο7ε.. 
Ἐδὰὺ ἴῃ6 Ῥεβί δηὰ βἰπιρ᾽ δὶ σούγεοίίοη 15 ΔΝ ε ΚΙ εἰ π᾿ 5, ἴο σμδηρα 
1Π6 ρῥίασθβ οἵ {πεὸ ἔνο. [1 ἰακε Δ ΈοΚΙ Ια πἾ5Β ἤνυσαν ἔοΥ ἔθεσαν, 
ψνΠΪοἢ ταϑίοσεϑ {πΠ6 πηείγο 1 Πᾶνα νεηίϊυγοα ἴο τεδά δᾳους ([ΟΥ 
δάοις, ΜΘ σαη Πάτα ϊν θα ἰγαηϑαῖθα) ἴῃ {Π6 5θῆβα "οὗ 16 ἴος;᾽ 
ΠΟΠΊΠΊΟΙ δος. Δἰζου νοῖῦ5 οὗ ζελέζγιρ᾽ ΟΥ̓ σεαζίηρ οἵ, πεσε (ὉΥ ἃ 
ΝΕΙΥ ΘΔΞΥ Εχίβηϑ! 0) αἰζευ ἴυζε.. . βοάν. 

“ΤΠΕΕΥ ἃ οΥγ, Βούσονα] δηά ὙνΟΙα] το [π6 ΡῬεγϑίδῃβ, οὗ {Π6 ἴοες, ̓̓  
μον ἀδδα!ν ννεῦα 8}1 1ηΠ6 ἀβθάβ πον ψτουρῃΐ, δα! ἴο {Π8} 
ΒΙδα ρου οὗ οὐγἵ Ποϑί. 

286. δάοις, “ἴο ΠΕΙ ορϑ5,᾽ 15 {Π6 ϑἰπιρ]θδί δῃᾶ τηοϑί παίαγαϊὶ 
το πα οτίηρ. , 

288. 'μάταν, “ ΤῸΓ παιρῆς,᾽ 1. 6, Βανίηρ ἄοῃα ποίῃϊηρ ἴο ἀδβεῖνα Ἰ 
ἴ, 80 5ςΠ}0!]. μηδὲν, βλαψάσας. ἱ 

2809. Μ55. τοδά ἔκτισαν εὔνιδας ΜΥΏΪΟῃ ἄοο5 ποί ϑαϊξ [Πς πιείσα 
(Ἶνυσαν, αἰαῖ στρα-) οὗ {Π6 5[ΤΌΡΠ6. 1 δἀορί Βοβοκῃ᾿β εὔνιδας 
ἔκτισσαν (ἘΡὶς [ΟΥΠ1}, ΜΠ ]Οἢ 15 {Π6 5 πηρ]αϑὲ επηθπάδίίϊοῃ. ΜῊΝ 

205. καταστάς, “ ζοῃηροδίηρσ {γϑ6] ἢ ἦ σΑΙΓῚ]γ. 850. Ατ. Κδη. ἢ" ἊΝ 
1044 καθεστηκός, “ 5Ξε{{1664,᾽ οὗ ἃ ν»ἱπά ; πη Ατὶϑί. ΡΟ]. 8. 5. 22 
11.565 [ῃ6 δάνει καθεστηκότως [οΥ̓ “ ΞίαΔα!ΠΠγ,᾿ “ σα] Πη]γ.ὕ 

296. τίς οὐ τέθνηκε : 5Πη6 ΠαίΠΓΑΙΥ τυ 5 Π6 5 [ῸΥΓ ἴΠ6 βοοα ἢδν5 
ἢτϑι : Ραΐ [Π6 ρῆταβα ἕο Ὀ]Κ βυρσεϑβίβ ἀἸβαϑβίου. 

297. σκηπτουχία, “σοτηπηδηα᾽" : {Π6 σἜηογαὶ, Π|κ (Π6 Κίηρ, ΠοΙ 45 
1η6 “Ξἰαῇ 850 σκηπτοῦχος βασιλεύς ἴῃ Η ΟΠΊΕΓ. 

208. ἄνανδρον, “ Ῥετεῖ οὗ {Π6 τλδη, Ϊ. 6. [πΠ6 Ἰϑδάδϑσ. 
30ο. Φίου (Ερ!ο), “ ἀδ!Π Πρ ῃϊ, “7ογ,᾽ 45. ἀθονα, 261. 
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302. μυρίας ἵππου : ἵππος ἔ6η1. 15 τιϑε( εοΖίοοΐζ εἴν, ἴΟΥ “ σαν ΑἸτγ,᾽ 
Ἔν θη ἴῃ ῬΓΌΒ6, ἡ διακοσία ἵππος, Τ ΠΟ. 1. 62. 80 ᾿ἴπ6 315 ἴηξ 

βραβεύς, ΡΙΟΡΕΥΙ͂Υ “οηθ ΨῆΟ ργθϑιθβ᾽ δ ἃ Ἵοηΐδϑι, ἃ πᾶσα: 
Γ᾿ Π6ΓΕ ᾿ι566 [ΟΥ̓ἑ σοι η 46γ.᾽ 50 ΑΡρ. 230 [ἴ 15 ιιϑεα [ΟΥ̓ “ ῥυϊηοθ5,᾽ 

“Ἰεδάσθυϑβ. 
Οἡ {Π6Ὸ συδηεν, ᾿Αρτεμβἄρης, 566 ΑΡονΘ, 29. 
ὙΤΠῈ ΠΟ] Θρθθοῖ, 302--30, 15. ἃ ἤπ86 δχδηρὶα οὗ Αθϑοῃν]οϑ᾽ 

Ῥοννοῖ οἱ 5υν 1 Δηα ΤΟΥΟΙ]6. Ὠαγγαίϊνε, ᾿ῃ {πΠ6 ΕΡΙςα νϑίῃ : ὑνῃ1]16 1 
56ῖνθβ {π6 ἀταπηδίῖς ραῦροβα οἵ ΠοΙσ πίθηϊηρ {Π6 ἀἸσαϑίθυ, ννμ 
Βαοίγαη, Δερυρίϊαη, Ἰτο͵αῃ, ϑαγάϊαη, Μυϑίαῃ, (ΟἸΠοΐδη, ἅζο. 
Πᾶνα Δ]] Ἰοϑί {πε 1 ἸθδοΥ5---)ηα πόδα (Π6 ρυῖπηὶν δα45, 330) “θὰΐ 
ἃ ἴενν οὔΐξ οὗ τηδηγ.ἢ 

303. παρ᾽ ἀκτάς, ποί “ΟὨ (νν1Ο ἢ νου] ΡῈ ἀ6..) θαΐ “ δοηρ᾽: 
5 Θ βίην γαρϑαίθα Ὀαιζουηρ οἵ {Π6 ΠΔρΡ]655 πᾶ ἃ5 δα απ 64 
δἱοηΡρ. 

Τῆς “ 51] 6 ηϊδη (ΓΟΟΪκ5),᾿ δος. ἴο {Π6 55}0].») ἀ΄6 ἃ ρογίίοῃη οὗ {Π8 
ςοαϑβί οἵ 5414 115 Πθαγ {Π6 Τρύπαιος ἄκρα ΟΥ̓́Κ ΤΤΟΡΠν-Παδα,᾽ ΟἸΘατὶν 
ΠΑΙΠΘΑ Αἰζου {Π6 ν]οίοτν. 

᾿ς 305. “ϑρτδηρ ψ ΙΓ ἃ ὨΙΠΊ]6 δα ρ ΠπΠῸΠῚ {Π6 5Π1Ρ,᾿ ἃ βοτί οὗἉ συὶπὴ 
. 86 ὈΙΓΟΥ ΤΟΥ : 50 Επτ. ῬΠΟΙΏ. 1150-1, ΨΠΕΙΕ ἃ ΠΠΘΘΒΘΏΘΟΥΙ, [ἢ 
ἀοβοσθιηρ πη Πρμίηρ Ὀεΐίοτο ὙΠΕΡ 65, ϑαγβ, “Δηα οἵ οἵ πηθῃ 
ΤΊΔΗΥ ἃ {πΠ] 16 Υ {ποῖ νοι] ἀδὲ πανα βεαη [816 ῃ ἴο δατίἢ,᾽ νῈΥΎ 
τθΟἢ ἴῃ {Π6 σα Π6 ϑρισὶί, δηα ΡευΠΔΡ5 ᾿τηἸ αἰ θα [ΤῸΠῚ ΟἿ Ραββα σθ. 
ΤῊΘ ΟΥΡΊΠΔΙ] ἴ5. ῥΡσοῦ. 1]. 16. 745 ἢ μάλ᾽ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα 
κυβιστᾷ : Ῥπί {Π15 15 ἰαπητηρ᾽ ἃ [8116 ἔοθ, νΏ]Οἢ 15 οὗ σοιιτβα ἀοη6 
1ῃ. ααϊίε ἃ αἸΠδυθηΐ 5ρ111. 

306. ἀριστεύς, ΒΙοπηῆε 1 4᾽ 5 Ποη]. ἔοΥ ἄριστος : ἃ ΠΟΙΙΏ 15 ΓΕΘ ΙΓΘά, 
Εἶδα ψῈ Πᾶνα ἔννο 8615. ἰῇ δρροϑιίίοῃ ἴο {π6 ΠδΠΊ6. 

ἰθαγενής, “ἰγ6 -Ὀοτη,᾽ 1. 6. ἃ γ6 8] πίνε. (Τὴ ψογᾷ 15 Ἡοπηοσῖς 
(Οά. 14. 203), ϑεα οὗ Ἰαρ! ΠΠπηδία 50η5 Ορροβεά ἴο νύθοι.) 

307. πολεῖ, “ Παιιηΐδ5,᾽ “ ν]51{5 : ΔΠΟΙΠΕΥΙ 5(ΓΌΪΚα οὗ ΡΥ]ΠῚ ἸΤΟΩΥ ἴο 
ἀεβοῦθα 1Π6 σοΥΡρβα γερθδίθ αν νναϑῃϊηρ ΠΡ ἀραϊηδί {Π6 τοοκῪ 
ςοαβδί. ὙΠα {ταηϑιῖνα τι56ὲ 15 ΠΊΔΙΏΪΥ σοηΠηθδα ἴο “ (υτηϊηρ {Π6 
5011᾿ : Ῥαΐ {π6 σοιηροιηα ἀναπολέω 15 Αἰνναγ5 ἰγϑηϑινα6. ΕἼΏΡΘΥ 
ἸΠρΘηΪΟΙ5]ν σοη]δοίιγοα σποδεῖ (ἃ νΕΥΥ Θα5Υ ΠΟΥΥΘΟΙΟΩ ὙΏΙΟΗ 
τηδῦ θ6 τῇρῃ), “ Ῥαίϊίεγβ᾽ : θα 1 τεΐδϊη {πῈὸ Μ55. τϑδάϊηρ ἃ5 1ἴ 
ΨΨ}1}} ρσόραῦ!ν βίδηά, δηα νδῦῖ65 {ΠῸ ἔοσπὶ οὗ {Π6 Ἰτοηγ. 

“ΤῊΘ ἴ516 οἵ Αἰαβ᾽ 15 οὗ σουγσβα 5814Π115. 
3009. πελειοθρέμμονα, “πιγ56 οἵ ἄονα5,᾽ ΞΈΠΘΥΔΙΠΥ ἰαίζθη (1 [Π8 

5610]. Δη4 Η 65υς ἢ.) ἴο θ6 δῃοίμου ἀθβοσιρίϊνα ρἤταβα [ΟΥ̓ 5814 115, 
γν] ἢ δοσοτάϊηρ ἴο ἃ (ἀουθε]) Π1πῸ ἴῃ ἃ Ἡ οπλοσῖς γπηη (10. 4) 
νγὰ5 βϑούβα ἴο Δρῃγοαϊίθ, νν ἢ νΠοπὶ {πΠ6 ἄονε ννὰ5 σοηπηβοίθά. 
ἨἩοτηδηη ΠΟΥΘΥΕΥΓ ΔΥΡ 65 Πδΐ 1 ννγᾶ5 οὔθ οἵ [Π6 ἰβϑ]εῖβ. Ὡθδῦ 
Θδ᾽δτηΐβ : 1Π6 Ρἤταβα 566Π15 ΟΌβοισα, ΠΟ ΔΩΥ͂ ΠΔΠΊΘ, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
οἴΠοῦ βιρροτί ἴο {πΠ6 ἸΠΘΟΥΥ : δηᾶ 1ἴ 15 βαΐοσ ἴο [Ό]]ονν [Π6 50}0]. 
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310. Μ9595. τοδά νικώμενοι, Δ ᾿Π]ρΡΟ551016 ννοτά (απ (656) οἵ 
ἀδδα Ῥοα 65 ἰτηοοκοα ἀσαϊηϑδὲ {Π6 τος 5 ὈῪ ννανθθ. [Πᾶνα [ἈΚἜη 
ΔΛ ΘΟ 615 δινούμενοι νν ΠΟΙ ἜΧΟΥ 5ι1{5, Δη 15 Δ Θα5Ὺ σἤΔηΡα. 

κύρισσον, “ Ὀυιίεα,᾽ ἃ [οτΟ10]6 νὶν! ννοτά ἴῃ {[Π6 ροδῖ᾽ 5 ΠἸΔΠΏΉΘΥ. 
Νοῖς {π6Ὸ Ερὶς υπδιριηηθηίεα ἔογη ; 50 πέσον, 313 ; τροπ το ΗΝ 
376; παίοντ᾽, 416; κυκλοῦντο, 458; θάνον, 400 ; πῖπτον, 5ο6. ΤΉ Θ᾿ 
πβαᾶσα ἴῃ Αἰὶς ἀγαπηα 15 σοπηποά ἴο {Π6 “αγγαζίε 506 6.65, 
ΘΘΠΟΓΑΙΙΥ οὗ ΠΊΘΘΘΘΉΡΕΓΒ, ΜΝ ΠΙΟἢ Πιαν 6. σ4]16 4 ἐπῈ ΕΡΙς δ] επηεηΐ 
1η {γάρ ΩΥ ; ΔΠη4 ἴΠ6 ΕΡΙς [ΟΥΠῚ5 βθεπηθα Πδίμγα!]ν δυ!ς40]6 το 
1Π6 58 τρια ΠΑΥΓΑ ΙΟἢ5. 

ἼΠΟ ἸΙσθῆςα 15 α͵5ο ἐουη ἴῃ ΘΟΡἢ. δπαᾶ Επτ., 6. σ. Ο. ΚΟ]. 1602, 
16ο6-γ--ὃ, 1624; τ. Βαςςἢ. το6ό, το84, ἄς. 
1 τπὰν ΡῈ ορϑβεγνεά {Πδΐ 1 115 11π6 (4 η4 βοιη οὗ {πῸ ᾿ηϑίδῃοθϑ 

4ποί6 4) {Π6 τππαπρηηθηϊθα ἴουπὶ Οσοι5 αὐἴῶε7γ ἃ αϊῤἠΐλογιο οΚ 
1ογισ “οτυθῖ, νυ οΥο {Π6 διιρτηθηΐ τηδῪ Πᾶν ὈΘθη {6]ΐ ἴο θῈ γαίποῦ 
ΔΌΒοΟΥΡοα (ρτοάθ] 510) {Πα ἀΡβθηΐ. 850 Ὀεῖονν, 490. 

311. “ΝεΙΡΏουτίηρ ΤΠ6 βριηρθ οἵ ΝΙΙΘ’ 15 ῬΥΟΡΑΡΌΙΥ ΟὨΪΥ μ! 
Αδβομυ]θδη ἔου “ Ερυρίδη, ἀηα Πὰ5 Π0 τοίθσεηςσθ ἴο {Π6 σολέζεος ! 
οὔ {π6ὸ ΝΊ]6, φαϊία ἀπ κηοννη ἔπη δ ηα 24 σδηΐαγ165 δέου. 

312. Φερεσσάκης (ΒοΙΠ 6᾽5 σοΥΓΘΟΙΙΟη ἴοΥ 1ΠῸ σοΥταρί φρεσεύης 
οἵ Μ)ὴ πᾶν Ὀ6 δὴ δή]. (( 58 1614- Ῥθασεσ ᾽) ἀρυθείηρ᾽ ἢ Φαρνοῦχος, 
85 50ΠΊ6 ΡΓΘΙοΥ : ΟΥ̓Δ ΠΔΠΠ6, 85 1 Πᾶνα ῥτϊηίβα 11. 

314. Χρυσεύς, “οὗ (ῃτγδε,᾽ ἃ ΡΪαςε ἴῃ {η6 Ὑτοδά, 1]. 1. 327. 
31ς. μελαίνης 50Π16 ἴδ]κα οὗ {Π6 “ ϑυνδυίῃυ ̓  ἰγόοόορεῖβ: Βαϊ ΠΟΓα 

ῬΙΌΡΔΌΙΥ 1ἰ τοίειβ ἴο {ΠῸ Ποῖβεβ. ΤΠΙΒ 5115 ἵππου Ὀείίετ : ἀηα ἰ5 
80 655 φτοΐθϑαιια {πᾶ δἃ5 δ8ῃ δης{{{Π6515 10 (Π6 “τεα-Παϊγοα 
(πυρσήν) ἰεαάοτ. 

316. ΕΓ {πΠ6 δοσιπγιαίθα δαἀ]δοίϊνεβ, οἷ. Αρ. 154 φοβερὰ 
παλίνορτος οἰκονόμος δολία μνάμων μῆνις τεκνόποινος, 511. Δα] δ οἰἶνα5 ! 
ἼΤΠ15 ΠΑΡ Ποννανοῦ ἰ5 ἐοιιη ΤΠ] ον ἴῃ ᾿γυ]ο5. 

317. πορφυρᾷ βαφῇ ἴα {Π6 “ ὈΙοοά5ίδ!]η5.᾽ 
319. ΑΠΟΙΠΟΙ βίσγοίζα οὐ συϊπ ἰτοὴν: {Π6 Βδοίγίαη νΓΑΥΤΙΟΥ, 

Ῥαϊίετεα ἀραϊηϑὲ {Π6 τϑθεῖβ οἵ ϑδ᾽διηῖβ, 15. ἃ " ϑίγδηροῦ ἴῃ ἃ Βατὰ 
Ιδηα.᾽ 

320. πολύπονον, “τΟΙ]]5ΟΠγ6,᾽ “ΙΑ ΡΟυτη σ᾿ ΘΡρΘαῦ: οὗ ἃ ϑίτοηρ 
πα πτηρ ΠρΉϊοτ. 

321. ᾿Αριόμαρδος Σάρδεσι. ΤΠΪ5 Πἰη6 Πα5 Ὀδθη ϑιιβρεοίθά, Ρ6- 
σδῖι56 ἴξ ν]ο]αΐθϑ {Π6 ἰὰνν οὗ {π6 “ Οτοεῖς, 1. 6. [πα θη [Π6 αβί 
ΜΟΙ 15 ἃ Οὐδείς (---ὁ--} ἴπΠ6 ΠΠῚ ἴοοι πηυβδὲ ποῖ (α5. Ποσθ) θὲ ἃ 
ΒΡΟΠαθο. 

Ῥαΐ {Π6Υ6 ἃΥ6 ἃ ἔενν ἰηβίδηςθϑ οἵ {ΠῸ ᾿στγθρι]αγίν, {ΠῸ οἰδαταϑί 
Ῥείη Επτ. ῬΠοΐη. 747, ἀμφότερον" ἀπολειφθὲν γὰρ οὐδὲν θάτερον, 
ἴογ Πΐο ΠῸ Ρ]διβὶ]ς. οπιθπάδίίοη ἢα5 Ῥθθη ργοροβεά. [{ 15 
416 ΡΟΒ510]6 Παΐ {Π15 1Ἰὴ6 ἴ5. σθημίηθ, Θϑρθοία!ν ἃ5 ᾿ξ 15 'ἴπ δῇ 
ΘΑΙΪν ΡΪαν οἵ Αδβοῆν 5, ἃ [Π6 Ἰίσθηςς Οσου5 [ἢ ΡΙΌΟΡΟΙ ΠΑΠΊ65. 
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ὙΤΠΘΙΘ 15 Ποννανοῦ δηοίποῦ αἰ βΠου]ν, {παὶ Αὐἱουηατάος 15 βαϊά 
(38) το Ῥ6 “τι]οῦ οἱ ὙΠῈΡ Ὲ5 (1 Ἐρυριί), δηᾶ παῖε ἢἰ5. ἄθατῃ 
ΚῬΥΙΠΡ5 ΠΊΟΌΓΏΪΩΡ ἰο 5 ατα 5. Θ6Π0]. 5αγ5 " ϑαῦαῖ5 νγὰβ 15 Ποιηθ, 
Δα Ἡ ΥΤΠΔ ΠΩ ΔΙΡΊΙΘ5 Π6 ΤΥ Πᾶνα θδθη ἃ Ῥευβϑίδῃ ΠῸΠῚ ϑαγα σα 
ΔΡΡΟΙηΪΘΩ ἴο Ὀ6 ΘΟΝΘΙΠΟΥ ἴῃ Εργυρί. ὙΠῸ πδπθ ἴθ σοτίδίην 
Ῥεγϑβίδῃ. 

324. Λυρναῖος, “ οἵἩἉ ΤιγΥΠ 6505, ἃ ἴοννῃ ἴῃ 5. Ττοδά. ϑίθρῃαηοβ 
(Βνζαηιηθ βθορύαρ Ποῦ σ.ἢ σοηΐ. Α. Ὁ.) φαοίεβ5 {Π15 11η6, ἰἀ θη - 
ἴῃ ΑΘβο υ]οϑ᾽ Γγγηθ ΙΓ ΤγΓΉ 6505. 

325. οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶς : ΔηΟΙΠΕΙ ᾿τΤοηΪς ΡΉταβθ, Γοίδυυηρ ΡΕΥ Πα Ρ5 
ΤΟΐ ΤΊΘΙΘΙΥ ἴο ἢ]5 ραϊητα] ἀδαίῃ, Ραΐ ἰο 5 βοάν θείηρ πηρυτὶθά. 

326. εἰς : 50 εὐδοκιμώτατος εἰς σοφίαν, Ῥ]αΐ. ΑΡΟ]. 29 Ὁ : ἃ ποΐ 
ὉΠΠΟΟΙΠΠΊΟΏ νδτϊαί!οη ἔοτ {πε ἀαίϊνα. 

330. πολλῶν παρόντων δ᾽ : ποίϊςα δέ ἴῃ {πε Ζλ2γα (᾿ἰπϑίοαά οὗ {π6 
56007141) ῬΙαςθ. 866 ποίε οἡ 816. 

334. δέ 15 Βροτῆμποιβ δίϊευ ἀτὰρ... πάλιν: πὶ 1{ 15 ἜΧΔΟΙΥ 
ΡΔΙΔ]16]εα Ὀγ Ρ]αῖ. οῖρ. 414 Ὁ) φέρε πρὸς θεῶν, αὐτὸς δὲ ὁ Σωκρά- 
τῆς πῶς ἔχει. ..; 

33-. ἠξίωσε, “{πουρης πί, 1. 6. “ οἸαἰπηθά,, “ἀατοά., 80 {πῸ 
τα] 416 15 πι5εα φονεὺς... εἶναι... ἠξιώσατο, ΕπιΠι. 425. 

336. ἐμβολή, ταρΡΌΪΑΥν οἱ αἰίδοϊς Ὀν σἀζῴς, προσβολή Ὧν Ζαγαῖ 
7ώγεος, ἐσβολή, οἵ ΖγρψαρΖο : ἴῃ 6 παΐπταὶ ρτεροϑιτοη ἴῃ Θδοῇ 
(856. 

338. κρατῆσαι, “γγΕΙΕ 5(ΤΟΉΡΟΥ᾿ : 1 ΠΊΡΉς ἤανα βεθπγ]θα τῃαΐ 
, Κρατεῖν νγὰ5 ἴπ6 τηοτα6 πδίατα] [658 : πὲ [Π6 δοτὶϑέ 15 οἴζθη ἔοππα 
ΨΏΘη ἴΠ6 ΕΠΊΡΠΑϑ]5 15. ΟἿΪΥ οὐ {πΠ6 γιοζ. ὙΠπ5 ΨψῈ Ἔνθ ἢπά 
ἐβασίλευσε πεντήκοντα ἔτη Δ Ὠ( 51ΤᾺ]]ΔΥ ΡΉΤΑ565. : 

338-43. ἘῸΓ 1Π6 αμπαϑίϊοῃ οἵ ἴΠ6 ὨσυΠΡΕΙ5. οὗ 5ῃ]ρ5 οἡ ἴΠ6 
Οτξεῖς δηᾶ Ῥεοίβίδῃ δάβ, 58εα. Αρρεῃαᾶϊχ. [1{ 15 βῃουρῇ ἴο 58 0 
Πατα {πα Αθβο. δῃηά Ἡδτοαοίοβ (7. 89) ἄστεα ἰπδὲ {πΠ6 Ῥεσβίδῃ 
ἤδοι σοηϊαϊηθα 1,207 5}1ρΡ5, Δη4 {παᾶΐ {Π15 ἀρτεεπηθηΐ σαηηοί θ6 
δοοϊάεηίαὶ. : 

342. ΤΠ ἔνο ννογάβ ὑπέρκομπος, “ ΟνεΤῬοδϑβί[α],᾽ ἀπα ὑπέρκοπος, 
“ ρχοθβϑίνα, δῖθ. Ὀοΐίῃ 564 Ὀν Αδβοῆ. δη4 δε Ἴσοηΐαβϑα τῇ ἴῃ 6 
Μ55. [πῃ (Πο. 136 {πεν στρ Εν τεδα ὑπερκόπως, τεααταα Ὀγ {πα 
τηείτα : ἴῃ Θ6ρί. 455, ΠΕΙΕ ἀραῖῃ ὑπερκόπῳ δορί 15 τααιΠτεα Ὀγ 
1η6 πγείτα, {Πεν τοϑα ὑπερκόμπῳ ; Δηα ΠεΙα 4150 {πεν τεδά ὑπέρ- 
κομποι. “5}1ρΡ5 Ῥοαδϑίϊηρ ἴῃ ΠΕ] βρεβά᾽ τϊρῃΐ ἀο: θα {Π6 
Ῥδείου δη4 ποῖα πδίμτα] ρῆγαβα 15. “ 5}1ρ5 βχςβιηρ ἴῃ βρεβᾶ; 
ὑπέρκοποι, γνΠ1Οἢ να ΚαΠε]α ργοροβεὰ, δηα 1 πᾶνε δἀορίεα. Α5 
Ῥείννθεη {Π656 ἵψοὸ ψοσαβ (ῃΠ6 Μ8. δυίπογιν, σοηνιοίεα οὗ σοη- 
[51 0, 15 οἰ θα ν οὗ 1655 ννεῖρϊ {Π δ τπ|5118]. 

344. λειφθῆναι, “ἴο [411] 5Ποτί,᾽ Δδῇ ΙαΙοτηδίϊς τι56, ΠΟΘΙ ΠΟΥ 
Ζ2ογαϊῖν, “Ὅς Ῥείη α,, Ῥτομη. 857, κίρκοι πελειῶν . . . λελειμμένοι, 
ΟΥ̓ Τ1οαῤΠἼἠογίσαίίγ, “Ὧδ ἸΩΪΟΙΙΟΥ, ἡ 8ἃ5 πεῖ. δε δῆϑννειβ {Π6 
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ΝΟΤΕΘ. [1ΝῈ5 224-362 

αααϑίίοη ΕἸ ΠΊ5Ὲ]Γ, “Βοος ψα Παᾶ: Ρυΐ {πΠ6 σοάβ Ἰοδάεα {8 
568165 ἴῃ ἔανουγ οἵ Αἰ Πθη5 (345--7).᾿ 

346. ἰσορρόπῳ : ΚΕοΡΙηΡ ΠΡ (πε πηρδίαρ μου οὐ 5.8165, “ 64141]- 
Ῥαϊαηςβα. 

347-09. Τῆς Μεάϊσδθαῃ Μϑ. πηαιῖςβ 347 ψ] ἢ ἃ ἄδ5ἢ, ἃ σοπητηοη 
ΨΑΥ οἵ ᾿πα]Ἰςαίηρ {Παΐ [Π6 Θρβαῖκαυ ἰῖ5 σῃδησεα. ΤῊ15 Πδ5 164 ἴο 
νΑΙΪΟΙ5. ΡΙΌΡΟΒΔΙ5 ἴο Ταδύγδηρε Δηα τε-αβϑὶρῃ ἴΠ6 ἴτας 11η65. 
Βυΐ {Π6 ἰοχί δ5 ἴἴ βίαπαβ νν1}} ἄο, Ἄχοθρί {παΐ (ἢ 5 2) να 
τηϑὲ σῖνα 347 ἴο {Π6 ΠΊθϑϑθηροῦ, [{ 15 οἰθαῦ ψνηδί μΠὰ5 Παρρεπηβά. 
347 ᾿ἴ'ὰ5 πὸ σοῃηθοίίηρ Ρδτίῖο]θ, πα {Ππογαίοτε ννὰ5 ΞΕ ΡΡροϑβεᾷ ἴο 
Ὀε ἃ γεφίν : θπὶ {πΠ6 φθβεηςα οἵ σοπηδχίοῃ 15 στρ, βίησα {Π6 1Ἰπ6 
15 ἃ ΤΊΘΕΙ 52427277147.}7 οἱ ἴῃς ἴννο ρύθνίοιιβ Π|1Π65 ἴῃ οἵου Ψψοταϑ : 
Δη4 {Π6 τπηΐνεῦϑαὶ Ἰάἀϊομη ἴῃ ατεεὶς 15 ἴο ἀϊβρεηβα ψ] ἢ σοππθχίοῃ 
ἴῃ 500 ἢ δχφῥαγιαΐογγ οἰαιι565. 

349. Α νεῖν ἤἥης δηϑνεῦ ἴο ἃ ματά αιδϑίίοη. Αἴοβϑα 8515 “15 
1ῃε οεἰΐγ γαῖ πηΐδιζθη ἢ᾽ ὙΠῸ ΠΊΘΘΘΘΏΡΟΥ σδηποί 58 Ὁ “γα5,᾽ [Ὁ ἴΐ 
λα Ὀεεῃ οςςσαρὶεα Δηα ταναρϑά : γεῖ πε Παά 751 5αϊα "ὙΤΠ6 βοᾶβ 
δαῦε ἴῃς οἰϊγ.. 850 Πα δῆβννειβ “ΨΨΠ1]16 ΠΊΕ ΤΟ ΠΊΔ]η, ἀδίθηοα 15 
βιτα.᾽ Τῆς Ρεγϑβίδη᾽ 5 Θρεεοῖ ΠεῖῈ δἃ5 εἴβεύῃεσα 15 σοϊουγαα ἢ 
Αἰμεηΐδη βεητπηθηΐ ᾿. ὙΠΕ ροεῖ νυϊηρ ἃ Ραίσιοίῖς ἀγαπια ΤΟΥ 
Αἰπδηΐϊδη θαῦβ σαηηοΐ ΠΕΙΡ πηδὶτηρ [Π6 ΘΠΘΙῚγ᾽5 Παύγαῖνα ἴα ΓῊ 
ἴο {πε σἹοῖυ οἵ ΑἸ Πεῆϑβ. 

ΟΥ̓ σουτϑα ἴῃ τε! ν ἃ ΠΊΘσϑθησοῦ νου] μανα Θα]αυσ α οἡ {Π6 
580]ς οἵ Αἰ Πθῇῃ8. 

352. ΕῸΓ ΔΌΒΕΠΟΘ οὗ σαδϑιιτα 568 ποία οὔ 251. 
καταυχήσας, “ νναχίηρσ ῥτοια ̓  (ΔοτΊϑ5). 
354. ἀλάστωρ, “Ανεηρίηρ 5Ρ11Π1,᾽ [ἴῃ 6 Ρρευβοηϊῆεα ουτϑα ΠΟΙ 

αἰίο πα 5 οἡ Ῥυιάθβ οὐ 51η, Αδ. 1501, 1508 ; Β0ΡΡ. 415. 
355-ὅο. ΤῊΙ5 15 1Π6 [Ἀπηοι15 βίουυ ἴο]α αἰζοσνναγάβ Ὁγν Ἡ ετοάοίοβ 

8. 75, πον Τ ΠειἸβίοκ]θβ, ἈΠ 40]6 ἴο ρεύϑαδάθ [η6 Ῥεϊοροπηδβίδῃ 
σΠΙοίβ ἴο τα ηδὶη αἱ 5416 }}15, σαηΐ Πἰβ ϑίανα 5: ΚΙηη05 ἴο [ης Ρευβίδῃ 
ΒΘΏΘΓΙΆΙ5 ἴο 5αΥ {Παΐ 15 πγαϑίευ νυ ]5η6 4 ννῈ]] ἴο 1Πη6 Ῥευβίδηῃβ, θαΐ 
ται τῆς ατεεῖκ ἤδοὶ ννὰβ ἴπ δ]αυ ΠῚ δηα ἀἸβϑθηβίοη, δηα δροῦΐ ἴο 
Ηγ ; δῃηᾶ δανβεά {Πεπὶ ἴο βθο]οβα {πὸ ἤδεϊ δηα δἰίδοῖ {Πεῖὴ ἰαδίεσ, 
ῬΓΟΓΊΙΒΙ ΠΡ ΔΠ ΘΑΞΥ ν]ΟΙΟΥΥ. 

36ο. δρασμῷ, “ Πρ, π|. “τυπηϊησ ΟΥ̓ ἃ σοπίεπιρίπουβ δχ- 
Ῥταβϑίοῃ : Ηετοά. 565 ἴΠ6 νθῖν ννοσα, ρεῦπαρβ ἴα κβη τότ ΠΕΓα 
(δρησμὸν βουλεύονται). 

362. φθόνος, {Π6 “ 1εΔ]οιι5 4] 5] βαβυσγο᾿ οὗ {Π6 σοᾶβ ἀσαϊπϑί ΔἢΥ 
ἔογπ οἱ Ρτάβ, ῬΥαβαπιρίϊοη, ΟΥ̓ Εχοθϑϑῖνα ννθα] ἢ ΟΥ ῬΤΟΒΡΕτΙΥ οἵ 
τηδη--ἃ ἀξερ-] γίηρ ατεεὶς ἔβα!ησ πα ϑαρ Υβι 00, ΠΟΙΠΠΊΟΩ ἴῃ 
Αρϑοῆ. Αρβαπηθπηηοῇ ἴξε]5. δἰταϊα οἱ 1ἴ, θη μ6 {τεδάβ. οὴ {πα 

1 ΟΕ [δος τεραϊατ πδα ὈῪ ἴῃς Ῥεγβίαπ ἡ1θθ ΠῚ ΟΥΓ ΤΠ ΘΘΘΘΠΡΈΓ Οὗ 16 νγοτὰ 

βάρβαρος, Ἰΐπε5 187, 255, 337, 391, 423, 434) 475) 035, 798, 844. 
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ΡΕΒΑΕ 

Ῥυῦρὶς σατροῖ, οὐ Πῖ5. {Πρ παηΐς ταίασῃ (Αρ. 947); ΚΙνίαϊπι- 
εϑίτα ργείβεῃβ ἴο ἔδει ἴΐ, αἰΐευ Ποὺ εχίτανασαηΐ Ὀυτϑὶ οὐ (ἀ5- 
ΒΠ)64) ἸΟῪ δἱ {Π6 ΚΙπρ᾽β τοίαστῃ (Αρ. 904); Αἰρίβίποβ ἴβεϊς ἴΐ, 
αἰζευ Ῥ]ΟΥΥ ΩΡ ΟΥΟΙ 5. ΘΠΘΙΉΥ᾽5 (ΘΠ ΡΡΟΚΘ) ἄδβαίῃ, Θορὴ. ἘΠ. 
1466. ᾿ 

36ς. τέμενος (566 ποία οὐ ἄλσος, 111) : ΡΙΟΡΕΙ͂ΚΥ ἃ ρίθςα οἵ Ιαηά 
βεὶ ἀραῖΐ δῃηᾶ ἀβαϊςαίθα ἴο ἃ σοά. Τῆι5 Ζειιθ πὰ “ἃ τέμενος 
ΔΠΑ αἰΐατ οἵ βϑουιῆοθ δ (σαύρατοβ (1]. 8. 48) : [πΠ6 ϑατὴβ ρῇταβε 
οἵ Αρῃτγοάϊίθ δὲ Ῥαρῆοβ (Οἀ. ὃ. 363). Ηδηςα {π6 ροείβ τι56 ἴΐ 
τηθίδρ Πουίοα!ν: ΡΙΠ ΑΓ 68115 ϑυσάςιιβα τέμενος ΓΑρεος (ΡΥΓΠ. 2. 2), 
ΔΠ64 {π6 ΝΊ]Θ- νΆ]Π6Ὺ τέμενος Νείλοιο (ῬΥΙ. 4. 99). 80 Ποῖα “{πῸ 
ΠΟΙ Ἔχραῆβα οἵ δἱσ,᾿ “ἴῃ βαοῖϑα βρᾶςβ οἵ μβανβῃ. 

366. στῖφος, 566 20. 
367. φυλάσσειν, Ιη. «αἰίεγ {π6 ποίϊοη οὗ ογαδΚζς σοηπίαϊηθα ἴῃ 

τάξαι. ΠΙΒ πῇ. 15 ΟΠ ΠΊΟΏ 1Π ΡΓΌΒΕ. 
371. πᾶσιν, 1. 6. 411 1Π6 σαρίαϊ!η5, ναυάρχοις (363). 
στέρεσθαι, ἴΠ6 ΤΟΡΊΪΑΥ [ΟΥΠῚ ἴῃ Ῥ͵65. (αηα ᾿τηρ[.) ἰηϑίθδα οὗ 

στεροῦμαι, ΝΥ ΓΟ 15 ΠΑ ΤΑΪν ἰοπηά. 
376. ΤΠε οδῦ (κώπη) νγὰβ5 [αϑίβηβα ὈΥ ἃ ἱποηρ (τροπωτήρ) ἴο 

1η6 {Π0]6-ῬΡ1η (σκαλμός). ΤΠ νεῖ ἴοσ βίο ἢ ἰαϑίβηϊηρ 15 τροποῦ- 
σθαι. εὐήρετμον 15 “ ῬΙΟΙΘΡΙΙς,᾽ 1.6. σῖναϑ [ῃς χεβϑξ οὔ {πῈ δοίίοη. 

378-00. Τα ρῇταβθϑ "Κιίῃρ οἵ ἴῃς οδγ, “ἰογάᾷ οὐ διπηβ᾽ 816 
βϑίαίεϊν ροείϊς ἀϊοίίοῃ ΤῸ “τόνε ̓  δηᾷ “ 5ο] α1θτ.᾿ 850. ΑἸ]καϑίῖβ 
498 πέλτης ἄναξ, το40 ὄχων ἀνάσσειν, ΕἸ. 1267 ἐρετμῶν ἐπιστάτης, 

ς. 
380. ναῦς μακρά 5 {Π6 ταρΈΪΑΥ ἡνογα ου ἃ " νγαυβῃρ.᾿ 
382. διάπλοον καθίστασαν, “ἱκερί {Ππεπὴ τοννίηρ᾽ ἀροαΐ." 
38ὃς. ἔκπλουν... καθίστατο, “ εηΐαίϊνε’ ᾿ηροτίεοί, “βίγζονε ἴο 

5811 ουϊ.᾽ 
386. λευκόπωλος, “ἄν Ψ ΙΓ ΠΕ ψὨΪ6 βἰθθαᾶβ, 15 ἃ ἩΟΠΊΕΥΙΟ 

ΤΩΘΠΊΟΥΥ : Οά. 23. 246 Λάμπον καὶ Φαέθονθ᾽ οἵ τ᾽ ᾿Ηῶ πῶλοι ἄγουσι, 
“Β͵ΠΙῈδης δηα Βτιρηΐ, [π6 ϑἰεθᾶς {παΐ Ῥβασ {πΠ6 Πᾶν. ΔΜ ΠΙα 
Ποῖβθ5 δ΄Ὲ δϑουρεά τὸ Ῥεύβερβοηῃς (Ρίηα, ΟἹ. 6. 95) δῃὰ {Π6 
Τ᾿οϑίκουτοι (ΡΙπα. Ῥγίῃ. 1. 66). ὙΠΕΥ δ΄ σοπβι θα Ἐβρθοίδ!]ν 
ΘΠ: ἘΠ Θβοϑ᾽ Ποῖβθβ (1]. το. 437) αύθ “ψΗ]οΥ τΠδῃ σηπονν δηά 
ΘΠ 45 νη 45.. 1 δίῃ ροοίϑ ᾿πγϊζαίθ : Τ᾽ αΥΤ115᾽ ΠΟΥ565, θη. 12. 84, 
ἐφιεῖς αἰόίς, ἩοΥ. 56. τ. 7. 8 [16 0}, Θορῃ. ΕἸ. 7ο6]. 

388. “ΕἸτϑί Ἰοια Ποπὶ {π6 τξεῖκζθ τοϑα ἃ βοιηα δ5 οἵ βοῃρ, 
ἃ. Ἰογία] βίγαίῃ ᾿: {πὸ ρΡῇταϑε 15 Ἰοδα θα δηᾷ δι ρῃδίϊο ἴῃ Α Θβου 5’ 
ΤῊΔΠΏΘΓ, ἴο ἄβϑουθα {πΠ6 ραθδη : ναϊ [Π6τα 15 Ὡο ἡεβα οἵ ν εοκίεῖη᾽ 5 
ἰηρσεηΐοιιβ τϑϑαϊηρ ἤχει ν᾿ ἃ βίορ δἰ παρά, νγΏ]Οἢ Ιεανε5 μολπηδὸν 
ηὐφήμησεν ἀποοηηθοίαά. 

3902. γνώμηΞ ἀποσφαλεῖσιν, “αϑῃθα Πομη {Πεῖὶγ Πορο. ὧς 

φυγῇ, “45 ἴῃ ΠἤΙΡΙΓ᾽ : 1 σου] Παγάϊγ θ6 “72ο07 ΠΙΡΙ,, ἃ5 5. Ποὶ, 
Ἐχρ δίῃ. 
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ΝΟΤΕΈΘ. [1ΝῈ5 365-431 

305. πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν, ποῖ (ἃ 5 50Π16 ἴαῖκα 1{) 1π γα 51 ν 6 
“δπιθα ονοὺ 811 [Πποϑα ρατίβ᾿ αὶ ἴῃ {ΠῸ6 τϑρι]δῦ {ταηβίτνε 56 η56 
ἐ56ὲ 811 {πεῖν δἰάθ δῇγθ, ἃ ἴα ἤπευ Ἴχργθϑϑίοη. 50 ΝΈΥΡΙ] τοοῖς 
ἴι, “ Ματγίδειη δοσθηάσδσγε σδηΐι, Αθη. 6. τόξς : δηᾷ 50 {Π6 56Π0]. 

306. ξυνεμβολῇ 15 [Πς6 5]πηυ]}8 ΠΘοι5 δίασί οὐ 81} {πΠ6 οδΥϑ: 
“αΙΡΡεά ἰορϑίποῦ {Π6ῚΓ ΒΡ] ϑῃϊηρ ΟαΥϑ.᾽ 

309-4οο. εὐτάκτως ἀπ κόσμῳ ΠηΘΔῊ ΠΠΠΟἢ {Π6 54Π16 : Ὀπῖ {Ποῖα 
5. Ὡ0 »,ΤΟΙΠΩ [ΟΥ βυβρεοίίησ σοΥγαρίοη. (. συμφορὰ πάθους 436, 
ἃ. 51 ΤΠ 11ΔΥ Ρ]ΘΟ 511. 

406. “ὙΤΠΕρη ἔτῸΠῈ Οὐ 5146 ἃ οἰδπιοι οἵ Ρογϑίδη οὐΐοβ ἀηβινογαά. 
408. χαλκήρη στόλον, “ ὈΤΟΠΏΖ6-5Π 6 ΔΙ Π6 4 ὈΘαϊκ᾽: {Π6 στόλος νγὰ5 

ἃ 5Βῃδυρεηθα Ῥθδπι, Ρτο]εοίηρ ἴῃ ἔγοηΐ, ἀπ ἀὐμηθα νυ Ἱἢ ὈΤΟΠΖΘ 
σονουίηρ, ὙνηΪο ἢ νὰ 5684 τὸ ἀδιπαρα Π6 ΘῃΘΙηγ 5 5Π10Ρ ὈΥ 
ΤΑΤΏΤΉΪ ΠΡ. 

411. κόρυμβα νγὰ5 {Π6 παπης οὗ {πε βίδγῃ 4βοογδίϊοηβ οἱ ἀῃοϊθηΐ 
5105 (α βοτί οὗ [βαῖ που -5Ππαρϑά Ἂπα ἴο {ΠῸὸ βίδεσηῃ-  οϑί) νυ] ἢ ὑγεῦα 
Κερί δ5 ἃ ἰτορῇν Ὀγζ ἴῃς σοπαπθσοσ. [Γ ῸΠ6 5Π1Ρ σΠαγρθα ἀποίμου 
ττοηι ΒΘ η ἃ, 1 νου] θῈ {ΠῸ ἢγϑβί {πη Ὀσοίζεη οἵί. [ὙΠῸ ροϑβίτὶοη 
ἴ5. ρΡονεὰ Ὀγ 1η6 ραβϑβϑᾶσα ἴῇ ΑροἹ]]. ᾿ἀποά. 2. 6ο1, ννπετα Αἴπθπηα 
{Ὠγαβίβ {Π6 ΑΥρὸ τΠτοιρ 1Π6 ΘυμρΙραάθβ: “1 βρϑά {κ δῇ 
δτον, θαΐ γαῖ {Π6 οἸαϑῃϊηρ τοοκ5 Ὀγακα ΟΥ̓ (Π6 ἰορπιοϑὶ Πμθαάβ 
οὗ 16 βίθγη-ροβί ̓  (ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυμβα). 566 
ΤΟΥ͂Τ, “Αποίθηί 581ρ5,᾽ Ρ. 68, δῃᾷ ἤρϑβ. 35, 36.} ὙΠπα ψοτσά ἰ5 
πι564 Ῥεῖονν τηθίδα Που  Α}}ν ἴογ ἡ τΟρΡ᾿ ΟΥ “Ρβακ. 

δόρυ, “{Πε {{π|Ό6γ,᾽ Ροεῖϊς [ῸΥ “ἴΠ6 5Π}1Ρ,᾿ ἃ5 οἴΐδβῃη ἰῇ Τταρθάγνυ, 
ἐπὶ ζυγῷ δορός, ΑΡ. 1618 ; ΘΌΡΡΙΪς. 135, ἅς, 

412. ῥεῦμα, “16 5ίτεαπη,, 1.6. ἴῃ68 Ιοηρσ ᾿ἴη6 : οἱ, ῥεύματι 
φωτῶν, 88. 

416. κωπήρη στόλον, “{Π6 ΑΥγαν οὗ οδΥ- ]α ὅϑ,᾽ νυ ΙΓ ἢ νου] Βα 
5ῃδί(εσεα τῇ της [οὐ ]ηρ οὗ ἃ Ππιὰ55 οἵ 5Π1ρ5 ἴοο οἷοβα [οβϑίμαγ. 
στόλος ΠοτΘ ἴῃ {Ππ6 σε)ογαΐ 5656, ποῖ [Π68 5ρ6618] '586 408. 

417. οὐκ ἀφρασμόνως, “ ν»] [ἢ 51-1}}.᾿ 
421. χοιράδες (111. “Πορϑ᾽ Ῥδςοῖκ5), “τβείβ ̓: 50 αἴ 7.524272 15. τιβαά 

ἴῃ 1 αἰΐη οἱ ἃ τος κ-τ σα : ἡ ἀΟΥΒΕΠῚ ᾿ΠἸΠΊΔ 6 ΤΠΔΤῚ 5.Π|Π|0,᾿ ΑΘη. 
17 Τ1Ο; 

424. τοὶ δ᾽, {ῃΠ6 ατεεῖκβ. δε οὔϑβοῖνε [ἢ Ερὶς ἔοστη τοί, αἀορίβα 
Ῥγ {Π6 βαῖηθ ᾿πϑίϊηοὶ ἃ5 {Π6 ππαπριηθηϊθα ν 05, 566 ΟἹ 310. 

βόλον, “4 σαἴςῃ᾽ οἵ ἤ5ῃ (56Π0]. ἄγραν). 
425. ἀγαῖσι, “ΠΓΑρτηεηΐ5,᾽ ἡ 5ΡΙ]ηἴ6Γ5.᾽ 
428. ἀφείλετο, “τοοῖὶς ἀνναν,7 1. 6. " βἰαγεαά {Π6 5] ρ  ΐοτ. 
431. μηδάμ᾽, παπί. ΙΓ, μηδαμά 564 45 ἀἄν., Π|. “πον 156,᾿ 1. 6. 

ἘΠΕ ΕΣ. Ι 
τοσουτάριθμον, “50 στοαΐῖ ἴῃ ΠΙΙΠΊΟΥ. ὙΠῸ ψοτά 5 ἀουθίαα : 

Ῥαΐ {Π6 50 Π0]. Γθσορ]Ζ65 ἰΐ, ἀηα 1 15. ἃ οιτηδίϊοη οἵ {Π6 5816 
Κιηα 85 τοιουτότροπος, ΜΘ 15 ἰουπηα ἴῃ Ἡετοά. 7. 26 δηᾶ ΤΠαο. 
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2. ὃ. Μ τϑαδάβ τοσοῦτ᾽ ἀριθμόν, νν]ο ἢ οὗἩἨ σΟυγ56 15 ΡΟβϑιῦϊα: αὶ 
1 566 Π15 ἃ ἀπ]16Υ δηα ἃ ῬδΙοὺ Ρἤγαβα. 
ΤΠ ἱπξ, αἴτεον ἴσθι (Ἰπϑἰεαα οὗ {πΠ6 Ῥαγίϊς.) 15. ἃ νατ δέου ἔτῸΠὶ 

Ατες ἀϊοιίοι ; θα 15 σΟΠΊΠΟΏ [ἢ ΡΟΒΙΤΥ, 6. Ῥ. 50Ρἢ. Αηΐ. 1002 ; 
ἘΠ. οοδ; Ο. Τ᾿ 1455, ἄς. [{ τεουτβ ἀραὶῃ ἱπηπηθ Ἰαία]ν 435, ΤΟΥ 
μεσοῦν 15 ῬΓΟΡΔΌΙΪΥ ᾿ηῆη. 

436. συμφορὰ “πάθους, “ ΑΙηϊοιΙοη οὗ ψοε᾿: ἴογ τπΠ6 ἀουθὶν 
Ῥγεϑεηίθα Ιάδα σομραῖα εὐτάκτως . . . κόσμῳ (399-400). 80 συμ- 
φορὰ κακῶν 430. 

437. 1. 6. “50 85 ἴο ννεῖσῇ ὑνῖςα 85 ἤδανν ἴῃ {Π6 βοαΐβ 85 Ζ7656,᾽ 
1Π68 1115. πηβηςοηθα 433. ΤῊδ τηδίδρ ΠΟΥ ἔγτο τη τὐδ2 271 ἴα. ΟΩ6 οὗ 
1η6 σοπηπιοπαϑὲ ἰῇ Οτξαῖκ, 5 6 νογάβ ἰσόρροπος, ἀντιρρέπω, 
ῥοπή, ὅτε. 5ἴον,. 

440. ῥέπουσαν ἐΞ τὰ μάσσονα, “ ἰοπάϊηρ ἴο ννοΥ56.᾽ 
44τ. ἀκμαῖον φύσιν, “ἴῃ [πΠ6 Ὀτίτας οὗ {ΠΕ}, ν]σοῦγ. φύσις ἰ5 

8 νΑΙΪΔ 16 ψνοσὰ ἴῃ τηθδηϊηρ; ματα “ῬΟΟΙν σοηαπίοη᾽; 50ΡΡ. 
496, “Δρρεδύδῃοθ᾽; Ὁῇο. 279, “βεδίἢν ἢδβἢ ̓  (ορρ. ἴο τεζ.675) ; 
Ῥτοτη. 4809, “παίυγα,᾽ “ οματαςίογ᾽; Ο. Τ. 740, “5Βἰαίατε, ὅτ. 

443. πίστιν ἐν πρώτοις, “ΔπΊΟΩΡ {ΠπῸ ἢγϑδὲ ἴῃ Ἰογαϊγ,, [(Π6 δες. 
πίστιν ἀερεηάϊηρ᾽ οἢ ἐν πρώτοις, Δα! ν ]Θ ης ἴο Δῃ 861]. {6 ἀκμαῖοι, 
ἄριστοι, ἐκπρεπεῖς ΟἹ ΨΨΏΙΟΙ ἐπ ΟΥΠΕΙ δοσιδαῖῖνεβ ἀθρεπηά. 

445. συμφορᾶς, σεη. ΑἴτεΓ οὗ ᾽γὼ τάλαινα, ΠΟΥ ΠΟΙ Αἴτεῦ Ἐχοϊδτηδ- 
{10.5, ἰώ, οἴμοι, ὅτε. ἀηἃ ννοτ 5. πΠ|κῈ τάλας. [{ Β6]οηΡρ5 ἴο {π6 ἰαῦρε 
ΟΪ655 οἱ [με βεῇ. οἵ τεϑρεοῖ. 8586 517, οἱ ὃ, οῦξ. 

447. νῆσος, Ῥογί((α]εῖα, ἃ. 5118} ἰϑ]α πα ἃ τη 116 Ιοησ, Πα] ἃ Τη1]6 
τοι {πα οοαϑβί, οἵ Αἰξϊςα, πα ταί μοὺ 1655 ἔτοτη 9 δἰδηηΐ5, τἰσπί 1ῃ 
{πΠ6 σἤδηηθὶ ποτα {π6 Ὀδι1|6 νγαὰ5. Αἰἴτεσ [6]]1πρ [Π6 βίουν οἵ 
ὙΠΟΠΙ βίο τ] 65᾽ βίγαίασεπι (σε 6 ἀρονα 355) Η τοί. σοαβ οἡ (8. 76) : 
“ἴῃς Ῥευβίδῃβ, θ6]Π] ν!ηρ ναὶ ννὰ5 (014 {πεδηϊ, σοηνεγεα ἃ ἸατΡῈ 
ἴοτεβ οὔ ἴο {πε ἰϑδῃα Ῥβυ.ίδιεῖα.. . . νι [Π]5. ᾿πιεπίίοη, {παΐ 
ψ Ώεη {Π6 Ὀδί]α ννὰβ ἑοαρηΐ (βίηςε ἰῃ6 τῆθη δηα ἴπ6 ντξοὶςθ 
ψου]Ἱα 6 πιοϑὲ ΠΠΚεὶν ἴο ὈῈ ςαϑβί ὑτρ [ἐξοισομένων]. οἷ {Π15 ἰδ]αηά, 
Ἰγίῃρ ἂδ5 ἴὶ ἄοοςβ τρις ἴῃ (Π6 σἤδηηα] ννθεσα {πὸ σοπλ]ηρ᾽ Ὀδί016 
τνου ἃ 6) {Πα Ὺ πρηΐ σεῖ ροϑβϑεϑϑίοη οὐ [ῃ6 ψσεοῖϊζβ, ἀπ [{1}1 {Π6 
τη ᾿-Αἰτμηοϑὶ Ἔχϑοῖν {ἢ 6 βαπῖα δοσοιηΐί. ΤῊ σοη]εοίατα ἐξοι- 
σοίατο (Ξε6. Ῥεῖονν, ποΐβ οἱ 450), ννγὰβ πιδάβ Ὀν ϑδίδῃϊ! Ῥεοδιβα οὗ 
Ἡετοάοίοϑ᾽ ννοτά ἐξοισομένων. 

449. ἐμβατεύει, “ ν᾿ 5115, " παιπηίπ5.᾽ Ῥαῃ, ψῇο (Δοςσοτγάϊηρ ἴο ἃ 
Ἡοτηοτῖς Ἡγιηη 19. 6) “ἴονε5. πιοιηΐαϊῃ ἴοΡ5 δηα τόοοϊτΥ ρα Π5,᾽ 
νγ8.5 ψΟΥΒὨρΡΡΟα ἴῃ [8 ἰδίαπά, Ῥαδιβδηΐδβ, 1. 36. 2, τεροτγίβ “{παΐ 
1Ώθγα γεῦα ἢῸ δτίϊϑίϊς βίαίιθϑ (σὺν τέχνῃ ἄγαλμα) οἵ Ῥδῃ ἴῃ ἴπ6 
15]δηά, Βαϊ ταᾶδ ᾿πλασθϑ οὐ ψνοοᾶ᾽᾿᾿ (ὡς ἕκαστον ἔτυχε ξόανα πεποιη- 
μένα). Ἡετοά. Πᾶ5 ἃ 5101 μον ἴῃ [6 οτἹδῖὶβ θείοτα Μαγδίμοῃ, 
ψΉδη ῬΠειάϊρρί ἀθβ ννὰ5 βεηΐ ἴο ϑραγία ἴου αἱά, Ῥϑῃ δρρβαίεᾶ ἴο 
Ὠΐπι, δηα ριογηϊθθα ΠοΙρ ἴο Αἴπθηβ, ας σομηρ]ίηθα {πᾶΐ {με 

26 



ΝΟΤΕΞ. ΤΝῈ5 436-462 

ΑἰΠοηΐϊδηβ Πα πορ]βοίθα ἢϊπ|. ΑἰΠθη5. Δοσογα!ησὶν αἰζογνναγά5 
δεῖ ΠΡ Πἰ5 ὑγούϑ ἢ !ρ ἴῃ {Π6 ΑΚτΟΡΟΙ5 (Η ετοά. 6. 105). 

450. πέμπει, 55. ΧΕΥΧΕΒ. 
ὅπως, ὅταν. .. ἐκσῳζοίατο. Αςοοτάϊης ἴο {Π6 ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ ΡΓδοιΙςα 

οἵ Οτεεῖς [Π15 βεπίεηςα νου] ΡῈ οἰ ΠΥ ὅτε... ἐκσῴζοιντο ΟΥ ὅταν 
εὐ ἐκσῴζωνται. Βαΐ {ΠΕΓ6 81Υ6 ἃ ὨΠΠΊΡΕΙ Οὗ ΘΧΔΤΗΡΙε5 [τΌτὴ νδυῖοιι5 
Ῥίοβε δὐΐΠοῖβ πὰ Ῥοείβ ψΠετα, 1ξ τπ6 βεπίθηςα 15 (α5. μευ) ραϑί 
ΟὈΠ]4αΕ, τῃ6 ορίδίϊνε 15 Κερί, ἴῃ βρί(ς οὔ με σοη) πο. Οἢ ΟΥ̓ ΤΟΙ αν 
Πανίηρ ἄν. ὙΠι5 Π6π. 86ς. 6 ἡγεῖτο δίκην λήψεσθαι, ἐπειδὰν. 
δοκιμασθείην : οη. Με. 1. 2. 6 ἀνδραποδιστὰς Ὡς «- ἀπεκάλει, διὰ 
τὸ ἀναγκαῖον εἶναι αὐτοῖς διαλέγεσθαι παρ᾽ ὧν ἂν ΔΒ τον τὸν μισθόν: 
ἼΒΟΟΥ, 17. 15. ἠξίουν μαστιγοῦν ... ἕως ἂν τἀληθῆ δόξειεν αὐτοῖς 
ΣΕ Ξο ΧΡ. ΟΥ̓: 7. 5. 45; ΠΕΙ͂Ι. 2.14: ὃ: 2. 3: 48: 
ΘΟΡΉἢ. Ττδοῆ. 2, 164, 687. ΟΥ̓ σουῖβε τὴν οὗ {πΠ656 πᾶνε θεθη 
ΘΠΊΘΠαΘΩ͂ : 1Π ΡΙΌΒ6 ἄν σὰῃ ΡῈ ἀτορρεά, δπὰ {Π6 νειβε- βαβϑαρβεβ 
Αἰϊεστεά. Βαϊ {Π15 15 δὴ υηϑαιβϑίαοίοτυ τηεῖ ποα οἵ ἀδα]ηρ ΜΙ 
50 ΠΊΔΗΥ ἰπϑίδηςαϑ, δϑρθοία Πῦ δ5 {ΠπΠ6 ογαΐίο οὐίφια 15. αἰνγαγ5 
ἃ ἰξαΐυσε οἵ βοῇ βεηίθηοθβ, Δη6 ΡΥΟΡΔΌΪν 15 [Π6 Υεαβοη [ῸΥ {Π6 
ἀϑᾶρα. [Ι{ 15 νεΥΎ ὉΏΠΠςΟν (Πδὲ [Π15 σΟΙΠΠΊΟΙ ἔογΠΊ οὗ βεηίθηοα 
5Ποι14 ΟὨΪΚ Πᾶνα Ῥεξῃ {ππ|5 σοτγαρίεα 1η ογαΐζο οὐίξψια Ῥάαββαρεϑβ. 

νεῶν φθαρέντες, “ΙΘΟΚΕΩ͂ ἴτοΠῚ {ΠΕΙΓ 5} 1Ρ5᾽ : νεῶν, ΡΈη. οὗ 
ΒΘΡδτδίΊοῇ ; Ρτθροβιτἰοῦ Οἰζδη οπἰςα 1η ΡοσίγΥ, δ5 ἢ ΕΡῖς. 
ΠΕΣ τ ΙΔ 464 5αἴδ, νῆσον ΒεΪηΡ σα. ἃ5 {Π6 νοῦ 1ΠῚΡ]165 

πιοιίοῃ. ὙΠοΙΘ 5 ΠΟ πϑοα ἰοῦ 5.Δ}]}}5 ςοη]εοίυτα ἐξοισοίατο. 
453. πόρων, οὗ {πΠ6ὶ 568, ἃ5 357; ὅ9ι, Δα [τα πθηιγ. [Ὁ 15 

ΒΈΓΠΙΟΙΥ (45. ΠΘΓΕ) ΟΥ̓ ΠΑΤΤΟΥΝ 5688, “γνδίευνναυϑ,, “ ϑίγαϊϑ᾽; Ραΐ 
15. οἴϊεῃ τι56 4 ΠΊΟΤῈ Ἰοοβεῖγυ. 

454. κακῶς... ἱστορῶν, “ 1Π1-ἰκηονησ. ἱστορέω 15 ΠΌΠΙ ἵστωρ 
(δἴεπι Ειὸ- ἐροὶ Κπον]εάβε; “Πη4 ἢ), οἷά Ἡοπιεσῖς νοτά, “Ὁη6 
ψγν 8ῃοῸ Πηάᾶ5;,; «ἡπάρε, " ἈΓΡΙ ΘΙ ὙΠῸ  ΕῚΡ 15 5684 [οΥ “ ἰηααῖτε, 
ΠΙΆ, ΟΥ᾽ ΚΩΟΝ ς ΕΠΠΠῚ. 405 πατέρα δ᾽ ἱστορεῖς καλῶς, “ἜΠοα 
ζροτυεσί" ; ῬΥΊΟΠΊ. 632 τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον, “Ἰεΐ τ15 
[6αγ71. 

457-8. ἀμφὶ δὲ κυκλοῦντο, (οΥ ἀμφεκυκλοῦντο ; ἴΠ6 ἘΡΙς ιι56 οὗ 
{πη6 515 (ρΥβρ. βεραγαϊβα {τῸΠὶ σοπηροιηα νεγ) ἃ5 νν 611] ἃ5 ἈΌΒθ πο 
οὗ αἰιστηεηΐ (566 310). ὙΠΊΕ6515 Γαοιῖ5 872, 917. 

ἀμηχανεῖν, [Π6 Ῥεγϑίαῃβ, οἵ σοῦυσϑα (45. 50}0]. 5αγ9). ὙὉὩΠὲ 
ΟΠΊΙΘΘΙΟΩ 15 ΓΑΙ ΠΟΥ ἀηπ584], ας [Π6 56 η56 15 ὉΠΠῚἸ βία Κα Ὁ] 6, 80 
Ῥεῖονν, 462, ψπετα τῃ6 τε κβ τα ἴῃΠ6 ϑβυθ)]εςί, δηα τύ ποί 
ΠΔΠΊ664, 

462. ἐξ ἑνὸς ῥόθου: ῥόθος 15 {Π6 “ΤΈ5Π᾿ οὗ νναΐθιβ, δηἃ 566 ΠῚ5 
ἴο ᾿ἱποῖμάθ {Π6 ποίϊοη Ροΐῃ οἱ στυϊγζιοσς μα οἵἨ σοϑ)ιεῖ, ΟἿἹ6. ΟΥ̓ 
ΟἴΠΟΥ ποίίοη Ρργανδι! ηρ δοσογάϊησ ἴο {πεῸ ΡῥΪάαςα. Ἤετε εἰτποτ 
ΚΙ Π ΟἿ 6. ΤᾺ5}.,᾽ ΟΥ̓́ ΜΠ οπα οὐ ἡ νου] (ὁ: Ὀὰξ 45 ΔΌβοῆυ]ο5 
ΟἿΪΥ τι565 {πε ννοσά ἔνίσθ, ποῦα δηὰ 406--- ματα ἴΕ ἀπάοιθίθα]ν 
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ΤΊΘΔΏ 5. σολέγεῖ---ννα Ἠδα ῬΟΥΠαΡ5. αίίαυ ἴαῖζα ἴτ ἦν ἢ οπα σπουί.ἢ 
50 ῥοθιάς 506. Ἶ 

463. κρεοκοποῦσι, “ουΐ ἴο ΡΙΘοο5᾽: {πΠ6 ννογα ΡΥΟΡΟΥ͂ν Πρ 5 
ἐἴο ΠΪησ66. πηθαί,, ἀπα 15 ἀθοιάθαϊν δπάδοϊοιιβ ἐΠουρἢ εἰζςιϊνα. 
ἘΟΠῚΡ. 1565 1 (ρΡευμαρ5. ἴῃ τ] ]Ο ἢ ΟΥ ΤΠ ΟΟΪκοΎΥ οἵ 115. 11η6) ἴῃ 
ΚΥΚΙΟΡΒ 358. 

464. ἐξαπέφθειραν, ποῖσε. {Π6 ΤΟ ΠσΟΠΊΡΟΙΙΠΠ, ἴῸΓ ΕἸ Ρ Πα 515, 
“ατίου!ν ἀδβίτονεα "᾽ : ̓πηϊταῖθ Ὀν 50Ρἢ. τάς. 713. 

465. Νὼὸ σδδϑιγα: 566 βοΐβ ΟἹ 251. ΤΠ]5 15 οὴ6 οὗ [Π6 οᾶ565 
ψΠοΥΘ ἴΠ6 πθᾶνυ εἤδξοι οἵ πο σαθϑιγα 5.115 {Π6 βθῆβθ. [{ σοι 5 
θη 469. 

466. παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, “ἴῃ 5'5Πη: οἵ 1Π6 ννῇοϊθ δύγην.᾽ 
ΤῊΙ5. πλιδὲ 6 {Π6 τηϑαηίηρ, ἐπουρ {π6 ἀεγναΐϊοη 15 ΟΌΒΟΙΓΘ, 
γε πᾶνε (Επτ. Θ0ΡΡ]. 652) ἔστην θεατής, πύργον εὐαγῆ λαβών ἴῃ 
ΘΧΘΟΙΙΚ {Π6 5δ1η6 56η56: ΨΏ16 Βδςςοῇ. 662 χιόνος εὐαγεῖς βολαί 
ΤηΘ8 5. “ ΟΙΘαγ-56227,;) τοί “ ΟἸΘα - 6770. 50 1 ΠΏΡ]151). γε σα 
ΒΔΥ ΘΟ6.Α}1ν “15 δῆς ννγὰβ οἰθασ᾽ δῃὰ “1πΠ6 νίθνν ννὰ5. οἰβατσ.Ἤ 
ἼΠΕΘΓΙΘ 15 ΔηΟΙΠοΥ ααϊΐα αἰἸβίϊηςι νογα εὐαγής ([τΟτη.. ἄγος) ΠΊΘ ΔΉ] ηΡ᾽ 
“τρηΐθοιβ,, “Ρυχα,᾿᾽ ΒΟ ἢ να μανε ἴῃ 5ορῇ. Ο. Τ. ο21, Απιρ. 
521, Δη6 Τηδὴγ ΟἰΠΕΥ Ρ]αςα5. 

467. ὄχθον : {Π6 “11 ννὰ5 {πΠ6 βἴορε (Η ετοά. 8. 90) δ {ΠπῸ 
5οῖ ἢ οηα οἵ Μοιης ΑἸραϊθοβ, ἐπε τιᾶσε [Πδὲ βεραγαϊθα {π6 ρ]α]η 
οὗ ἘἸΘι1515 ἔτ πΔ {ΠῸ6 βου -Θαϑί Ρ]δΙ ἴῃ νυ] ΑἸΠΘη5 1165. ΤΠ6 
Θδοῖεα Κοδα ἴο ΕἸδιιϑ15 ννεηΐ ονοῦ ἃ ς0] οὗ [Π15 στᾶσα : [Π6 ννεβί 
οηά οὗ 1 (ποτα ΧΟΥΧα5. 581) σουη πα 5. 58] 4115, ΠΆΤΑ ἃ τη1]6 
οὔ, δῃᾶ {Π6 βίγαιε ννθσα {Π6 ῬδιΈ16 ννὰ5 Του ρΠ. 

470. ἵησ᾽, Ἰπίτδη5. " Βίατί5.᾽ 50 Επτ. ἈΠ65. 291 : δηα τΟΡΌΪΑΥΙν 
οἵ ΒΡΙΩΡ5 Δ η6 τΊνεΎ5. 

472. ἔψευσας φρενῶν, “ο΄εαίεα οὗ {ΠΟΙΓ νν5. 50 ΔΑΙαβ 1301 
ἔψευσας ἐλπίδων. 

473. πικράν, “ἴο 5 σοϑι᾽: ἃ ΠΟ ΠΠΟΠ 156, {Π6 861]. 4Ινναν5 
Ῥεϊησ, δ5. Πεσύ, ἴῃ βῃηρΠπαίϊς ροϑιίοῃ, 566 Οά. 17. 448 ; Ῥτοτη. 739. 

474. ἀπήρκεσαν, “ 5ΒιΠΠς66,᾽ 1. 6. ἴο 5αἰ5ΐγ [Π6 “ πηδ]]σηδηΐ 5ρ1110. 
ΤΠΘ παρ ογ 5ἰαϊη δ Μαγαίμοη Ἠετοά. (6, 117) Ρε15 αἱ 640ο. 

476. ἀντίποινα, “τε α 114]. πράξειν, ἴῃ 115 5ΡΘΟΙα] 56η886 “ἴο 
εχδοί,᾽ υϑϑε6 οἵ ραυπθηῖβ, ΡΘΠΔΠ165, γα  ας10η, ὅζα. 

478-09. αἵ... τάσδ᾽. ὙΠΕΓΙΘ 15 ὯΟ ηδ66 ἴο Δ][6Γ [15 ρτοβαῖοα! ]ν 
ἴο οἱ... τούσδ᾽ ΜΠ ὙΠαυτοί δηα τηδην πποάοσγη εἀ. Τηα ἀπθθη 
515 οἵ {π6Ὸ Ἅὐζῴς {παὶ Ἔβοαρεά : [Π6 δηϑυγεῦ 15 (5. οἵ σοῦγβα 5Π68 
ΤΠ 645) οι (Π6 7162. ναῶν οἱ ΜΟΙΠΙά ὍΘ ἃ νεῖν υ]οναγά 
ΕΧΡΙΘΘΒΙΟη. 

κατ᾽ οὖρον, “ΠΕΙΕ {π6 νη Ὀότα {Π6πι᾿ (45 560]. 5805). 
481. οὐκ εὔκοσμον, ἃ τη} ἜΧΡΤΘσϑίοῃ (ἢ [πΠ6 σοπηπιοη ταεὶς 

ΤΊΘ]0515) [ΟΣ ἡ ᾿ῃ σοηα5]οη.᾽ 
482. τε, Ὀξδοδιι58 ΔΩ ΟἸΠΕΙ ΡΙαοθ5. δἵθ ἴο Ὅ6 πηβηιοπθ, 
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{ΠΟυΡῊ ψ] ἃ Πδίατα! ἸΓΓΘΡΊ ΠΑ ΕΥ̓ [Π15 σδεηίθησα ἴα καθ Δηοῖ 6 σα 
1ΌΓΠ. 

484. οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἄσθματος κενοί, [1{. “ ΕΠῚΡίΥ ἤτῸΠῚ Πατα Ὀγθαιπίηρ, 
ἃ ΤΑΙΠΘΥ βίσγαιηθ αὶ δ ηα] ΒΟΪ]α ἘΧΡΙΘΒΒΘΙΟΠ ΤΟΥ “ἘχΠαιβίθα ψΊΠ Παγὰ 
εἤογίβ.᾽ [(οὐγαρίῖοη Πὰ5 Ὀθ θη βιιβρεοίθα : Ραΐ {ΠουρΡῊ {Π6Ὸ αἸοίΙΟη 
Ἴ5 σα Γ61655, Π6 5656 15. Ρ]διη--- Θοη6 ἔδ!ηΐ ΠΠῸΠῚ {Πϊγϑὲ ρου ϑῃθά 
ΤΟΙ [Π6 5ρυΏσ5, Βοπη6 αἀγίηρ ΠΠΌΠῚ Θχῃδιβίίοη Πδα ἴοὸ {Γ8 ΠΡ 
οἢ ᾿--ῃθη {Π6 ᾿Ι5ὲ οἵ απ 5 ἴο 6 ἱγανεῦβθα ϑα πο ΘΠ Υ Ἔχρ]αϊη5 
διώλλυτο.] 

485-8. ΤΠα σουηίγ165 ΠδΠηΘα ἀγα ἴῃ {Π6 δίασαὶ οὐ θυ οἡ {πὸ 
ΤῸ ἢ ἴοσὰ Αἰοα (ΝΝ., {πεη ΝῈ..) ἴοσ {πῸ τείυση οὗ {π6 
ξαρτνεθ. Βοβοῖϊα, ῬΠΟΪΚΙ5, Π)οΥ]5. (ἃ 5Π18}} Του ἢ11] βείι]ε- 
τηθηΐ που -τνεϑὲ οἵ ῬΠΟΪΚΙ5), {πηΠ6 Μαίας σα] ([Π6 στθαΐ ᾿πάδθηΐϊα- 
τοη οὗ {π6 σοαϑβὲ οὔ {πῸ6 Ῥεαὶς οἵ ΕπΡοΙα), ἀπα Αοπαῖϊα (4 5Π14]}] 
αἰἸβίσιος βοιίῃ οἵ ὙΠΘββαὶν, Ὀείννεεη Μοιηΐ Οἰτγ5 ἂἀπα [Π6 
Ῥαραβδθδῃ δβῃ]). 

489. Νοὸ οσδθϑιτα: 566 Οἡ 251. 
490. θάνον, ΕΡΙς ππηδιρτηθηίϊεα ἔΟΥΠῚ (566 οἢ 310). ΤῊΪ5 15 

ΟΠ6 οὗ {πῸὶ σα565 ΠΟΤ ἰξ σου] θ6 νυ! ἤθανον, ἀπ α {πὶ νοννεὶ 
ΕἸ 16α δἰζου -οι [ἢ πλεῖστοι (ργοά ] 5100}: θαΐ ἴῃ νίονν οὗ 1Π6 
ΟΥΠΕΙ Ιῃβίδποαβ ἴ 15 ΠΊΟΙΘ. ΡΥΟΌΔΟΙΥ πηθαηὶ ἴο ΡῈ Ερὶς δῃά 
ψ Ποιὰ δυρυηθηΐ. 

492. Π7αργεσία 15 ἴΠ6 Ἰοπρ' ὨΔΙΎΟΥ ΡΓΟΠΊΟΠΓΟΙΥ Ργο]θοίϊηρ 58. 
ἔτοτὴ ὙΠαββαὶν, 75 Ν. οἵ Εὐροῖα. “1«͵οὸς 15 ἴπ6 Ἵῃϊεῖ τῖνοὺ οἵ 
Μασοβάοηϊα ἤοντηρ ἀπ Θουτῃ ἴηΐο {πΠ6 ΤΠουπηαῖς ΡῈ], 

ἔς τε: {Π6 ἢγϑί δος. γαῖαν Πᾶ5 ΠΟ Ρ͵ΙΘΡ. : {πε βεςοηα Μακεδόνων 
χώραν Δ΄Ι΄οῃα Πα5 {Π6 Ρυδροϑβιίοῃ ἐς. Νὸ ἀουθί {Π6 ΡΥθρ. 15 οἴϊεῃ 
742 δ5 Ὀεϊοηρίηρ ἴο Ῥοίῃ : Ῥαΐ 1 15 ᾿πηρουίδηξς ἴο ΧΟ ΠΊΘΠΊΘΥ 
πὶ {Π15 15 τη τη ἢ δαϑίθσ Ὀ. {Π6 δος {Πᾶΐ {Π6 ξαδὲ αἰοῖ6 ὧς 
2εσηέαλίν δη 7)]εΖεγιξ 0 σήσε δε 7η16αγι171 γεφηζεα, ἀμ 4 ἰΠαΐ 1ῃ {Π6 
ἜΡΙς αἀϊαϊθοῖ {Π6 Ρσερ. (θα! ]ν 75: ἀθνεὶορίηρ οαΐ οὗ δὴ δάνετθ) 
15. οἰζθηῃ δτζευ 115 σαβ6, δηα ΓΘ ΠΘΏΕΥ ἀρ ϑαηΐ. 

50 Αδβ}ῇῃ. Επτη. 692, τό τ᾽ ἧμαρ καὶ κατ᾽ εὐφρόνην ; ΘορΡῇ. Ο, Τ. 
734 Δελφῶν κἀπὸ Δαυλίας ; ἰά. 10. 761 ἀγρούς σφε πέμψαι κἀπὶ 
ποιμνίων νομάς ; ΑΠί. 1176 πατρῴας ἢ πρὸς οἰκείας χερός, ὅτε, 

493. πόρον, ΠεΙα “ραββαρσε, “ἰογά. 
494. οῤῥε, ἃ Ἰατρα Τα Ἰτ6 7.58 Ν. οἵ (ῃδιΚιαῖΚα, Ἐπυρίϊαϑ ᾿ηΐο 

{Π6 ϑιγυπηοηίαη (] 5. οὐ Αππρῃ ΡΟ 5. “ ΒΟΙΡε᾽ 5 τηαυϑῆν τοϑα᾽ 
15 Ῥοδίϊς ᾿πνθυβίοη ἔῸσ {ΠῸ6 ργοϑαὶς “{Π6 γεθ αν τηδύβἢ οἵ ΒοΙθα.; 
Ἵ7ΟΙΙΣ Ῥαησαῖος, Ἰαϑδὶ ἘΝ. οὗ τπ6 ϑίγγπιοη, Ὡθαὺ {Π6 ἔα πηοιις 
Ῥαι θῇ 614 οὐ ῬΏΠΙΡΡΙ. Τὴ δ, ὔογιος οΟΥἨΥ ΜΕ ογοΐ αὐ αὶ Τ᾽ τας η 
{τ|06 ἴῃ 1Π6 ἀϊἸβίσιοι πουίῃ οὗ Ῥαηραῖοβ, θεΐνψεεῃ {Π6 ϑίγγτηοη ἀπά 
1ῃΠ6 Νεβίοβ. ΑἹ] {πΠ656 ρίασθβ ἃῖθ ἴῃ {π6 τὶρῃξς οὐάθυ, οὐ {πὸ 
αἰτεοΐ σοδϑβέ τουΐα ἔτοπη Αἰίῖςα ἴο τ[π6 ΗΘ] σροπηί. 

498. νομίζων οὐδαμοῦ, “{ΠΙηἸκίηρ {Ποῖ οὗ πὸ δἼσουηί. (, 

29 



ΡΕΆΒΑΒΝ 

υμη. 423, ὅπου τὸ χαίρειν μηδαμοῦ νομίζεται. Τί 15 ῬΥΔΟΙΙΟΑΙν 
Θααϊνα]θηΐ ἴο “ ἀἸ5}6 116 ν]ηρ᾽ : {Π6 Ροϑβιτῖνθ ρῃταβα νομίζειν θεούς 15 
ἸαΙοπηαίῖς ἔοσ “το θα Ιθνα ἴῃ σοῦ. 

500. θεοκλυτῶν, “ (41ΠΠπΠ5 Οἡ σοἶϑ.᾽ 
501. ΤῊ15 ΠΠπῸ ἴῃ 15 τηθίτί 8] ΟΠΑΥΔοίοΣ ἰ5 ππΐαιθ. ΤῊ οταϊ- 

ΠΔΥΥ ἱπιτα [οοὶ δηα ἐουτίῃ ἔοοί σαθϑαγαβ (οη6 οὐ οἵ Π6Υ οἵ ὑνμ]ο 
15 ΤΕΡΌΪΑΤΙΥ Το] 4) ἀύα ΟΠ νναηίησ, ὙΠΘΓΟ 15 ἃ σδαβατα, θαϊ 
1 15 1 {π6 πῆ ἴοοῖ : ψῃῖοἢ ἔθος 15 Π]ούθονοὺ ἃ {ΠΤ}, ΑἸνναν 5 
ΤΑΥ͂Θ, ΔΠ4 Ρδυ( σα] Υν ἴῃ [15 Ροαῖ. Ῥοΐβοῃ ᾿τϑαύγαηρεα {6 
νΕΊβε : κρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον στρατὸς περᾷ: Ἠεϊτηδοείῃ τεδά 
κρυσταλλοπῆγα διαπερᾷ πόρον στρατός. ΤὮΪΒ5 15 Θα5. ΘΟ Ρἢ. ὙΤΠΘ 
το 8] αἰ ΠΠοα]Εν 15 ἴο Ἔχρ δ πον ἃ νεῦϑα οἱ ΠΟΙΙΉΔ] Πηθίγα ννὰ5 σου- 
Ταρίςα ἰῃΐο 15 ργεϑθηΐ [οΥτη, δηα οἱ 1Π15 1Π6 σοΙγεοίουβ ΟΠΕΥ 
πο διηΐ. [Ι͂ῃ νίϑνν οἵ 1Π6 οἴπϑὺ πιβίγιοδὶ] ν Αγ] ]0η5, νἱΖ, 1ῃ6 5ἷχ 
ἸΙη65. νν που! σαθβασγα (866 251), δηα [6 “Οτείῖο᾽ 321, 1ὲ 15. [ᾺῪ 
τότ ΠἸΚεν {Π6 νεῦβα 15 βἜημηθ, Δηα [Π 6 ΔΡΕΥ τ οἢ 5 ατα ἴο θ6 
Αἰ θαϊοα ἴο 1Π6 δαὺν ἀαία οἵ ἴῃ6 ραν: {π6 ροδεί ννὰβ8 511]} 
{γῖηρ᾽ Ἐχρουπηθηΐϑ5. 

διὰ πόρον, “[Π6 τι56 οὗ διά ψΙΠ ἀος. ἴῃ {π6 4ζΖογαΐ 5βῆβε οἵ 
“ΕΠχΟΙΡ ἢ, “ΔοΙοβ5,᾽ 15 ποῖ Αἰϊο. [{ 15 σοϊηπιοη ἴῃ ΕΡίς, ἀπ 
ΟΟΟαΓ5 ΟσσΑϑΙ ΟΠ Δ}1Υ ἴῃ τΠ6 Τταρϑάϊδηβ ΠΟ παῖς ἘΡΙς πἰ5ᾶ58. 

503. ΝΟ οδθϑβιγζα : 566 251. 
5ο5. διῆκε, [Δ Κεῃ Ὀγ 5οπῖα (ὟΝ 6]1., ΒΙοΠ, 1.) 85. ΠτῸΠῚ διήκω, 

ἐΡα55 {γουρῃ,᾿ “ ΡΙθύοα, ννὩ]οἢ 15 ΡΟΘβίθ16: Ῥαξ οἡ [Π6 ψΠοΪα 1 
15. ΠΟΤΕ ΡΥΟΌΔΌΪΥ δοῖ. οὗ διϊέναι, “ 5ποῖ {Πτουρ (ΕΙΠΕ ᾿πίτδηβ. 
ΟΥ̓Ρείίεγ διῆκεν αὐγάς) ψγΏΪΟ τλαῖζα5 [Π6 βϑϑηθ ῬἜΈΠΕΓΑΙ 56:56. 
80 Ρα]., Δ εςοῖὶ., δῃὰ τῆς ϑβοπῃοϊϊαϑί, ψῆο Ἔχρίαιηβ ᾽ἃ διελθεῖν 
ἐποίησεν. 

κού. Μ55. τεδᾶ εὐτυχεῖ ΟΥ̓ εὐτυχής ({π6 ἸαἰίοΥ ΟἸΘΑΥ͂ν ἃ οοΥ- 
ΤΘΟΙ]ΟΏ). ῬΑΙεγ᾽ 5 ηὐτύχει 15 ΟἸΘΑΥΪΥ τὶρηΐ. 

507. πνεῦμ᾽ ἀπέρρηξεν βίου, “Ὀτοῖτα οὔ 1Π6 ταδί οἵ [1{86,᾿ ἃ 
ἤπῃα οπαγαςίογι δίς Ρἤτα56, ἰταϊταῖεα τἢσιοα ὃν Εὑπ]|ρ.; 1. 1, 974 
βίον ἀπορρήξειν, ΟΥ. 864 πνεῦμ ἀπορρῆξαι, Ττο. 750 πνεῦμ᾽ ἀπορ- 
ρήξεις σέθεν. 

ξορ. ΝῸ οδδϑυζα, 5686 251: Ποῖα {Π6 ἤβανίηθθβ οἵ {Π6 πηδίσγα 
15. 51{4}0]6 ἴο {Π6 56εῆ56, δηά βιιρρεβίϊνα. 

510. οὐ πολλοί τινες. ᾽δ8ο Ηοτοά. , ΜΏΟ σδὺ5 (8. 115) {παΐ Χουχαβ 
τεδοῃοα {Π6 ΡάδϑᾶθῈ οὗ τῇς Ηδ]Ιοβροηῦ ΚΠ ὨΑΥΑΪΥ ἃ ἔγαοί!οη 
οὗ Πὶ5 ΔΙπΠΊΥ " (οὐδὲν μέρος ὡς εἰπεῖν. ΑΕ50ἢ. ΠονανεΥ 5405 
ποϊμίηρ οὗ {Π6 ἰαγρε ἴούςα [οὔ ψ ἢ Μαγάοηϊοβ (3οο,οοο δςοο. ἴο 
Ἠετοά. 8. 100). 

511. ἑστιοῦχον γαῖαν, “[Π6 Ἰαῃα οἵ {πε ]Γ Ποπλθϑ, {π6 δά]. μὰ5 
ΒΔΓ αἱ δϑϑοοϊδί! 8, ἃ5 ἑστία νγὰ5 1ῃ6 σβηίγε οὗ {πΠ6 ψνούβῃὶρ οὗ 
1πῈ Ποιιβεποῖά. 80. ἐστιοῦχον ἐς πόλιν (ροΥΠαρ5 δῇ 600 οἵ [15 
11π6), ϑορῃ. Αηΐ. 1083. 
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ὡς, Ροείῖς 156 ἔοΥ ὥστε. 
515. δυσπόνητε, “ ΜΟΐα],᾽ “Τα ΠΟΙ5.᾽ 
517. στρατοῦ, [οΥ βἜΩ. 566 445. 
5190. 566 251. 
520. φαύλως ἄγαν, “ ἴοο νγΘΔ Κ]ν,᾽ 1. 6. ΨΙΟΠΡΊΥ, ἀπίΓα]γ. 
521. τῇδ᾽ ἐκύρωσεν φάτις, “ΥοιΓ ψνογ Πα δίνη [(Π15 5016 

σΟμΠ56], 1. 6. ἴο ΡΓΑΥ ἴο {Π6 σοάβ. 866 226-7. 
523. φθιτοῖς, “1Π6 ἀεαά᾽: 516 ΠΊΕΔη5 ΠΑΥΘΙΟ5 ἴῃ ῬΑΥΓΟ]ΔΓ, 

ἃ5 ἴπ6 σουγβε οἵ ἴπ6 ΡΙΑΥ πιαῖκο5. οἰθασ. Γῆ δῃὰ φθιτοί ατε θοίἢ 
ΠΘΙΠΕΓ ΡΟΝ ΕΓ5. 

524. πέλανον, 204. 
525-6. ϑεῆβε: “1 Κηον ἰηάεεά [ἵν] Βα, 1.6. 1 5141] αἰίεν 

ΤῊΥ ΡὈΓΔΥΘΥΒ] θη ἰῃς6 ἀδεα 15 ἄοπα [- ἴοο ἰαΐβ ἴο δἰΐθσ {Ππ6 
αἸβαβίθσ] Ὀὰὲ [1 51}4}1 (ὁ 11] ἴῃ Πορβδ 1ἴ τηϊρῃΐς ΡῈ Ῥείζθυ Πετα- 
αἴτεον. ὙὍῇΠα ὡς ἰ5 ποί “1παΐ" : πὶ [Π6 βᾶπηα 156 οἵ ὡς ἃ5 ΨΊ {Π6 
δεη. 405.9, 1{. “ἀνγατα {παΐ 1πη6 ἀεδεα 15 ἄοηθβ. ΤὉπΠπε ϑιγαοίαγα 15 
ΤΑΙΠΕΥ ΔΌγαρΕ δηα ἀπιι588]: θαΐϊ ἴῃ6 56η568 5. οἰβαῖ, δῃηά {Ππθῖὰ 
5. Ὧ0 Γβάβοὴ ἴο βιιβρεοῖ 1. 

528. “Τὸ σοηΐογ [Α1{Π}Ὰ}]γ νὰ {ΠπῸ6 ΕΔΙΓΠ α],᾽ πιστοί [Π6 παπια 
οὗ {Π6 ϑρεοῖαὶ (οι ῖ] ]οῦβ ννηο δανιβθα ἴῃς Κίησ, 5686. 2. Πα 
ἀπῇσαν 15 τηδὲ (Π6 ΟΠοτι5 {Πα βοῖναβ (ΠΟ ἀΓα ποτα δ ἀγ65564) 
αγ6 ἴΠ6 πιστοί. ῬτΟΡΔΡΙν {πΠ6 ΟΠοτῖ5 ({ευοίσε αἱ 115 ἀδι6) δῖα 
πδίαγα ν τεραγάθα ᾿ἃ5. ΟἿΪΥ τοργαβδεηίαίινα οὐ ἴπΠ6 ἰδύρεν Ὀοαγν 
οἵ πιστοί ; οἴ. 681 ὦ πιστὰ πιστῶν. 

529. ΤῊΪ5 ἰπ6, “1Γ τὴν 5οὴ σοπὶα ΠΙ ΠΟΥ Ῥείογα 1 τείαση,᾽ Πὰ5 
σδιβεα το απο], σἴησθ Αἴοβϑα οοπηθ5. Ὀδοὶς 598 ψ 16 
ΧοΥχαβ Ἀρρεδῖβ ἢγϑδέ ἴἤτεβ Ππυηάγαα 11π65 ἰδίου δῖ θος : δπά τῃ6 
ῬΙΕοῖβα σαυτοη ἴο [Π6 ΟΠΟΥΙ5 566 ΠῚ5 ΤΠ ΘΔ ΠΏ σ]655 ἴῃ ἃ ἀγαπηα 
ΠΟΥ ΠΟίΠΪηΡ σΟΠΊ65 οὗ ἴΐ. 566 Αρρεπαϊχ ἴοσ [ταῦ 5ὰρ- 
ΘΘϑΕΙΟΉ5. 

531. προσθῆται κακόν, “ᾳεῖ 5ΞΟΠῚ6 {τ ΠοΓ 11]. 

[Ὁ Βοσιιβ, 532-97. (1) ΑΝΑΡΑΈΒΊΒ. “ΟΠ Ζειβ! ποὺ Παβὶ ἀ6- 
βίσουβα [η6 ρυϑαΐ ΔΥΠῚΥ δηά ρ᾽πησεα ὅ.5α δῃα Αρβθαΐαπα ἴῃ 
ΒΟΙΤῸ ἢ ΔΝΟΠΊΘη τοηα {Π6]Γ νεῖ]ὶα δηὰ ννεερ: ὑτι465 ἀδϑοσί 
ΤΠΕΙΓ σουοῆαβ ἴο ννα1}}: μὲ ἴοο ἰαιηθηΐ (532-47) (2) ΕἼΚΒΤ 
5ΤΑΒΙΜΟΝ. ΑἹ] Αϑβία ρτοδηβ: Χεῖχεβ ἰδεἀ {Πδη} ἰοσίῃ, απ ἰοϑί 
1Π6 πὶ: {Π6 5Π105 δῃηᾶ [Ιοηΐδῃ Παηάϑ 5ἷεν {πα πὶ: Παγαϊν ἀἸά {ΠῸ 
Κίηρ εβοαᾶρθ. {0{{8ὴ {πε Ιου Ιαπιθης! Τοββοα ὈΥ 1ῃ6 νψᾶνεϑβ, 
ἴοτῃ ὈῪ {π6 ἤβῃ, {Ππδὺ ρϑυβῃβά : [ῃς ποιιβθ, {πΠῈ θεγβανβα ραγεηΐϑ, 
Ἰαιθηΐ {π6π|. Ὑπὲ ταὶ οἵ Ῥείβία ἴ5 ΡΌΠΘ--ἢῸ {τἰρπἴ6, ΠΟ 
ΤΘνΘΓΘΠΟΒ 15 ρα] : ἈΘΡΌΑ] ΟΠ’ 5 ἸΟΠριια 15 ἴτε : {πΠ6 Ῥουβίδη ρου σ 
1165 οἡ {Π6 Ὀ]ΟΟΩΥ 501] οἵ {πΠ6 5βα- σῖτέ ἰ5]16 οἵ Αἴδϑ "" 548-- 597.] 

535. 5.584 Δη4 Αρϑθαΐδῃα, {Π6 ἔννο σαρὶία]5 οὗ [η6 ατεαὶ Κίηρ, 
866 16. 
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Ἢ 530. δνοφερῷ, “ ἀΑτς,᾽ ἃ πδίιΓἃ] ππεία ΠΟΥ : ἄχεος νεφέλη μέλαινα, 
16. 591. 

537. καλύπτρα, “{Π|6 νε!], ννὰ5. 514} ἃ Παρ οἵ {πΠ6 χιτών ΟΥ̓ 
ἱμάτιον, η ἃ ποῖ Ξοραζαΐε : {Π6 ἰθαγίηρ οἱ {Π15 15 τῃηθηϊοηθα 85 
ἃ 518: οἵ ρυϊθῖ, ΘῈΡΡ]. 122. 

53ὃ. κατερείκεσθαι, “10 ὈΓΙΪ56᾽ ΟΥ̓ “ἴΘΑΓ,᾿ 564 ΘΒΡΘΟΙΔΠν οἵ 
ΤΟ ΠΡ σΑΥΠΊΘηΐ5. 

541. ἁβρόγοοι, [1{. “1η Ἰχυῦν οὗ βούτονν,᾿ ἰ. 6. πη ΠΘοἸκΕα, ννθδῖς, 
ΔΌΔΠΠοΟητηθηΐ ἴο συὶεῖ. ἁβρός 15 “5οΐξ, “ ἀε!σαῖς,, “Ἰαχυτίοιβ᾽: 
543 ἁβροχίτων 15 ΠΠ6ταὰ], “50 ΕΠ] οἰδα. 

542. ποθέουσαι, ΕΡΙς ΟΥ̓́ΤΟΏΪΟ [ΟΙΠῚ, 566 64. 
546-7. “ΑΠά 1 ἴοο ρ] 1 1. 6. “ΠΕἸε γαῖθ᾽] {π6 {τα]ν τγοθία] 

αίε οἔὗ {Πο56 {Παΐ δῖα φΡΌῃηθ. ὍΠ15 5 {Π6 τηοϑί ΡΙΌΡΔΡ]6 56ῆ58 
οἵ αἴρω, ἃ5 ἴπ᾿ Επύτ. Ἡ ΘΙΆΚΙ. (321-2) πολλῷ σ᾽ ἐπαίνῳ... ἀρῶ; 
Ατ΄Ί δῃ. 377 ὅπως ἀρεῖς τὴν Σώτειραν. ΟἸΠεΥ5 τΑῖκ6 ἴξ δ5 ἃ βοτέ 
οἵ ἰγαῃϑίδσεηςα οὐ πιδδηϊηρ ἔτοτὴ ἴῃς πένθος ἴο {Π6 μόρον : Ὀπὶ 
γοῖι σὰ ΠΑΓΩΙν σαν ἐγαῖδα ἃ απιθηΐαθ]8 [αῖε,᾽ πηθδηϊηρ᾽ “Ταϊ5α 
ἃ Ἰατηβηΐ ἴοσ {Π6 ἔαϊβ.᾽ ΟἸΠΟΙ5 βιβρεοῖ {Π6 ράββαρῈ, ἃ5 ποῖ Ὀεὶηρ 
ΒΘησηα : Ὀαΐ 1 15 ἢοΐ ΠΟΘ ΘΘΑΙΎ ἴο ΒΌΡΡΟΒβα [Π]5. 

δοκίμως : δόκιμος 15 ῬΡΙΌΡΟΥΙΙΥ “ ἰεβίεα,᾽ “ἀρρτγονβά᾽: 50 {πΠ6 δᾶν. 
ΠΘΔΏ 5 γα ]γ 

552. ἐπέσπε (Ερὶς γννοσα ἐφέπω, 38) “ογάεγοα. δυσφρόνως, 
“Β]ΙΑΪν,᾿ “Δ Πγ155᾽ : Αηΐρ. 1261 φρενῶν δυσφρόνων ; ὙΠΕΡ. ὃ75 
ἰὼ δύσφρονες. 

5.53. βᾶρις 15 Δὴ ΕρυΡί(δη ψνοτα [οΥ ἃ ἔγεὶρ ἢ - 5210 οὐ ἰτδηβροτσί, 
ςΔ]16α Αἰγυπτία βᾶρις, ΘῈΡΡ. 874. [ῃ Επτ. ΙΡῃ. Α. 297 νὰ ππά 
βαρβάρους βάριδας, “ ἴοτεῖστι Π]Κ5,᾽ 45. ἃ σοπίοιηρίποι5. [αυτὴ ἴῸΓ 
ΔΏΥ 5}1Ρ5 {παΐ τηθβδῃ ἰο ἤρσῃΐ {πῸ τεεὶς 5Π1Ρ5 αἱ Α115. βαρίδεσσι, 
Ἐρὶς ἰογπι: ἀδίϊνα 15 Ἰπϑίγατη. 

554. τίπτε, ἘΙΡΙς βυῃοοραίβα ἰοστη οὗ τί ποτε, Οά. 1.1 225, 1]. 
1Ο. ὃ5. 50 Αρδιῃη. 975. 

μέν 15 ποΐ Δηβϑνετεα Ὀγ δέ, θπῈ {Π6 δης1{Π6515 15. 411 {Π6 ποτα 
[61 Ῥεσδιιδα 1 15 ποί Ἔχρτθϑβθά, ΟΥ̓ ν ννὰ5 ᾿λασεῖοβ βσοθϑϑίαὶ 
[116 Π15 βοὴ Πδ5 [8116 50 ἡ Ἰ5δϑίσοιιβ!ν} ὃ 

1 πῆᾶῪ ὈῈ ποίϊςεα Πονανεσ {Παᾶΐ - [Π15 τηθίτθ, ΘΟΠΠΟῃ ἴῃ 
ΑΘβΟΏν]Ο5, 15. πβι18}1ν βίσῖ Εν ἰγοσῃαϊς, νν 116 τίπτε | δάρεῖ- | -ος 
μέν ἢᾶ5 ἃ 5ροπάξε ἴῃ 1πΠ6 βεςοπῃα ρίαςε: δηᾶ ΔΝ εοκιείη τεδαβ 
ΔΟΟΟΥΠΙΠηΡΙν Ποῖα δηᾶ ὅπι, 653 {Π6 ἔογπΊ Δαριαῖος. Βαΐ ἴῃ {Π6 
ΔΌΒΕΠΟΘ οὗ ϑιρροῖί ἴοσγ {Π15 [ΟΥΠΊ, ἀπ {πΠ6 Ροβϑι ὈΠΠὙ οἵ {ΠπῸ 
τηδίτα 8] ουησ Δαρεῖος ΠΟΙΘ, 1 15 Βείίετ ἴο Ιϑανα 11. 

555. ἀβλαβής, αἴταῦ 1π6 (Δ1]1υτ οὐ Τδγεῖοβ᾽ ϑουϊδῃ ταὶ ἴῃ 
522, {π6 Ῥυτηϊηρσ οἵ ϑαγάϊβ (500) απα Μασγδίμοῃ (490), ἀβλαβής, 
“πηϊοπο 64 ὈΚ ἀϊξαβίοσ, ΒΘΕΙῚ5 ΒΓΔ ΏΡΕΙΥ ππηϑυ14 016. ΚΑ ε πιιϑὲ 
ΤΟΙΠΘΙΉΌΘΥ Πούγανεῖ, παΐ Τραίοῖοβ παα ἱπούοιρην οὐρδηϊζοά 
1ῃ6 Ῥεγϑίδῃ Κίησάοιη, παα σοπαπετεα Τῆγασα ἀηὰ Μαςεαοηΐδ, 
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Δηα οὐϑῃθα {Π6 Ιοηϊς τενοῖι  δἀηᾶ {πῸὸὶ (Ποῦ, ἴῃ σ]ουιγιησ 
1ῃ6 ραϑί ΠΟ ΔΎΟ ἢ ἴῃ σοΟΠΊρΑτίβοη Ί {Π6 Ργθβεηΐ, ἀο ποῖ δά Πεσα 
ΡῬεαδηςσδ!}ν ἴο {Π6 ἔδοίϑ. 

π5ό. τόξαρχος, “ΤᾺ]ΕΓ ΟὗἨ ΔΙΌΠΕΥσ,᾽ 1.6. οὗ Ῥεγβϑίδῃηβ, 566 85, 

147, 230. ᾿ Ρ , 
557. ἄκτωρ, [1{. “Ἰεαάοτ, 1. 6. “ Κίηρ,᾿ 5 56 Π0]. Ἔβχρ]αἰηβ. 
550. λινόπτεροι κυανώπιδες, ᾿Πάαχεη-]ησεα ἀατκ- εγεὰ 5Π105,᾽ ἴῃ 

1ῃ6 ρορί᾽β ἰθῦϑε πηδριηδίϊνα βίγ]θ. [Ι͂ἢ ΗοπΊΕΓ ᾿ὲ 5 {6 δα75 
ὙνΏΪΟἢ ἀῇα {Π6 5}1ρ᾽5 νίηρϑβ (ἐρετμὰ .. τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται, 
Οα. 11. 125, ὅζα.) -ὙΘ ἢν ἃ {ΥΓΌΕΥ σΟΙΠΡΑΙΒΟΠ : Ὀαΐ Ἰαΐοσ δἰνναγ5 
1Π6 σαΐίδ ἃ5 μεῦθ. “Ταυκτ-αγεα᾽ 15 ΠΠ6ΓᾺ]:: δποῖθηΐ 5Π105 βεηθ- 
ΤΆ]Υ Πα οἢ δᾶ ον ἃ Πιιρα δγε ραϊηϊβά, ργοθδῦὶν ΤῸΠπι {πῸ 
ατεοκ ἀδοογαίϊνε ἰηϑίηςσί, σοΠ Ὀ] Π6 4 ΜΠ {Π6 παίαγαὶ ἔα που ὑπαΐ 
ἃ. 5Π1Ρ 15 ΑἸῖνε, δη4 τηιϑί 566 Δ ῃθαά. 850 Αδββεῆ. οἵ {π6Ὲ Ἐρυρίϊδῃ 
5810, Θρρ. 716 καὶ πρῴρα πρόσθεν ὄμμασιν βλέπουσ᾽ ὁδόν. 

[411] Μ595. τεδᾶ αἱ δ᾽ ὁμόπτεροι, ἨΘΕΙΓΠΕΙ 56 η56 ΠΟΥ͂ ᾿ηθίτα : {Π6 
ΠΟΥΓΙΡΙΙΟΩ 15 ὉΠΟΪΔ], ἃ5 ϑ0ῃ 12 σαν: ΛΙΝῸΠ ννὰβ τϑαά 85 
ΑἸΙΔΟΜΟΗ͂, {πε ᾿ἰαβὲ ἔνο ἰδίου θθίηρ ταραίτοη (αἀἸ ορταρ ἢν) : 
ἃ ὈΤΠΠΔηΐ δ ηα σογίαϊη σουγθοίοη.] 

562. ἐμβολαῖς, “ΤΠΠαῖσαβ, ὁ οΥΆ5ἢ ̓̓; ταρι]αιὶν πϑεα οὗ {ΠῸ ἴπι- 
Ῥδοὶ οὗ ἃ 5ῃ10ρ᾽5 βεδκ οἡ δῃοίπε 5}]Ρ. 

563. “ΤΠ ΙοπΙΔη5᾽ Παηάβ᾽ δῖα ἴΠ6 Ὀ]Ιον5 οὗ {πΠ6 ατεεὶςθ ΠΟ 
1ηεα {Π6 5ῆογα οὗ ϑδίδτγηῖβ, Ῥϑυζα]εία, δηα {π6 τη ηἸαπαά. ὙΠΘτα 
νετα Ποσίδηβ διποηρ {Ποῖ : αΐ, ἰο Ρείβίαπϑβ, [πΠ6 αὐβεῖκβ ὑνῈ 6 
αἰνναγβ Ἰάονες. 

564. τυτθά, Ερὶς νοτγά, πηθδηϊηρ “ΠΕ : 1. 6. “Ῥάγαὶν. 80 
ΜῈ 5Ρβδκ οἵ ἃ ηαγζοτῦ εβδοᾶρε. Νεαΐ. Αἀ]. ἴοσ δᾶν. 45 ἴῃ Ἡοηεσ. 

566. ἂμ πεδιήρεις, 566 Ῥεΐονν, ποία Οἡ 572. 
568. πρωτόμοιροι, “[η6 ἢγϑί ἴο ροΙ5η᾽: Μ «πᾶ τηοϑὲ Μ55. 

τεαδα πρωτόμοροι Δα δ᾽ ἁλὶ δεινά 576. ϑοπΊα σοιτοοΐ ἴο πρωτο- 
μύροιο (ΒΙοπχῆς14), ἀπ Ιεανα {Π6 δηςϑίσορῃθ, τοδάϊησ ἁλὶ δεινᾷ: 
Ῥυΐ 1 ρῥτθίεσ ἢ Ἡετιηδηη ἴο τοαα (ἢ οὴα Ρατὶβ Μ8.) πρωτό- 
βοιροι ΠΕΙΘ, δηά δὲ δίνᾳ 576. ὙΤΠῈ 5.0 Π0]. τεδς δηὰ Ὄχρίαϊηβ 
πρωτόμοροι: Δῃηα [Π6 ΕΧρταϑϑίοη “ἴοσῃ ὈΥ {πε βδαὐαγ᾽ 15 ΠΊΟΙΘ 
παΐατα] Δ η4 όσοι }]6 [Πδὴ ἦγ {Π6 ἀγα ξῃ]. 56. 

5όρ9. πρός, “Ὀγ᾽: [ἴῃ ΡῥΪαςε οἵ ὑπό, νι σα. οὗ ἀρεηΐ : ροεῖβ 
1.568 πρός, ἐκ, παρά, ἀπό, ΠοῃϑίδηςΥ [οΥ ὑπό. 

570. Κυχρείας : [{ἀΡΡδαγ5 Κυχρεία ννᾶ5 Δ ΟΪΑ ΠΑ ΠῚ6 ἔοτ 54] Π|]15, 
ΠῸΠῚ ἃ Πατὸ Κυγοῆτειιβ, 5οὴ οἵ ϑἰδτηϊβ ἀπ Ῥοβεϊάοῃ. ϑόρμο 5 
10 ἴΠ6 ἸΙοβὲ Τϑακίος πηθηςοηβ ἃ “ Κυοῆτοίδῃ ἢ1]],) βαϊά τὸ θ6 
“πραΓ᾽ (περί) ΘΔ ]Ατη 15 (ϑίσαθο 9. 1. 9, ΘΟΡῇ. ΕἾδρ. 521, ϑίβρῃ. 
ΒγΖ. 5.ν. Κυχρεῖος). 

571. ΤῊΒ πΊείτα 15 ἀδίδοξϊνο, αηα [Π6 νου 15 πηϊσϑίηρ. Ψατῖοιβ5 
ΨΕΙΌΒ 816 ῬΙΟΡΟΒΘΩ͂, ἔρρανται, ὥλοντο, τεθνᾶσιν, ἄς. : 1 πᾶνε 
τα κοη Τ᾿ η οτ 5 ἔρρουσι, “το Ἰοκί.᾽ 
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572. ἀμβόασον, ἘΡΙς 5γίσορα (απ Δ 551 1] 100} οὗ {Π6 ρτε- 
Ῥοϑβιιίίοη (ματα ἀνά) ψΠείπου βοραταίθ ΟΥΓὁἨ ἴῃ σΟΠρΡΟβ [0 , 6. δ. 
ἂμ φυτά, ἂμ βωμοῖσι, ἀμφαδίην, ἄμπνυτο, ὅδε. Τταροαγ ἰ5 ἰοπα οὗ 
1Π656 ἰοτΊη5 : ἀντρέπω, ἀμπέμπω, ἐπαντέλλω, ἐπαμβατήρ, ἀνστήσεις, 
ἀνδαίω, προσαμβάσεις, δυσαγκόμιστον, ὈΘ651465 [Π6 σοπηπΊΟη ἀντολαί, 
ΔῊ 5ανεῦα] οἴποῦβ, 411 οσουγ ἴῃ ΑΘϑοῆγ]οβ. ἀνά ἴἰ5 της ἢ {ῃ6 
ΠΟΙ ΠΠΟηΘϑὲ ΡΙΕροβι ἴση 80 ἰτϑαίθα : οἵ {π6 Πῆγ-ίουσ Ἰηϑίδῃςσαβ 
ΜΠΪΟΗ, Οοςυ ἴῃ [πΠ6 Τταρθαϊαπβ (Θχοϊαϊηρ᾽ κατθανεῖν, ογιἦν ἴουηα 
ἢ ϑυῃοορϑίβα [ΟΥΠ}) [οτίγ- βανθῇ 816 1ἢ νου 5. σοιηροιπαθα ἢ 
ἀνά. Τῃ 115 Ρίαν, 566 165, 566, 572, 621; 638, δογ. 

βαρύ, “Ἰοπα γ᾽: {π6 58 οἵ πειΐ. 864]. δἃ5 δᾶν. 15 τσι]ατ ἴῃ 
Ἔρις. 

573. οὐράνι᾽ ἄχη πηϊσμς 6, ἃ5 55Π0]. Πεύθ ἴαῖκε5 τς “ΠΡ ἃ5 
Πρανεη, “τοδοῃΙηρ; το Ὠρδανθη, {κα ΘΌΡΡΙ. δοὃ ἢ: δ᾽ διαθὸν 
οϑητει» 8 βὰς ποῖὰ ἴξ ἰ5 ἱϑείίδει. ταῖκθη Ὁ Πεανθῃ- δύ, ΘΘΡΘΟ ΑΙ Ϊν 
ἴῃ νίαν οὗ [Π6 ρᾶγδ]]8] ρῆτγαβθ δαιμόνι᾽ ἄχη ἴῃ {π6 ΔηςἸϑίσορ ΠΕ. 
Μοζβονεσ, “πϑανβθη-ὨΙσἢ ἡ 5 ΤΟΥ Ὡδίαγαὶ οὗ ἃ 477 ἴῃδῃ οἵ ἃ 
Φγ7εγ. [οὐράνιον ἄχος, Απίϊρ. 418, 15 ῬτοΟΌΔΡ]ν ἀἸΠδσθηΐ “ἃ σοῦ ]8 
10 {Π6 5ἷκυ, 566 [6 Ὀ}, δά ἰος.] 

5,γχ4-. “ ῬγοΙοηρ {πΠ6 5864. εἰίεγαησα οἵ φτοδῃϊηρ Δ η6 οτἰθβ5.᾽ 
τείνω τα ϊϑ Ὡς Ῥε οἵ Ζ277ε715771γ}7, ποῖ Ζογοίζ: Ὀὰπι μακρὰν ἔτεινας (ΑΚ. 

᾿ 1206), ἐτεινάτην λόγον ((Πο. 510), 46] {Π6 511 ΠΟΙ ΠΊΟΠΟΥ ἐκτείνω. 
(ΑΚ. 829, ΟΙΌό, 1229, ΕΠ. 201, 707), Τηᾶῖκα {Π6 τηθδηϊηρ “ΡΙοῸ- 
Ἰοηρ ̓  ΠΟΤΕ ΡΙΌΡΔΌΪΘ. 

576. ΤΠΕν ἴα “Ῥαϊζεγεα᾽ ὃγ 1Πε “ εὐάν,᾽ ποτα: {Ππεπὶ οα {ΠπῈ 
ΤΟΟΪτ5. ΕῸΥΪ {Ππ6 τοδαϊηρ βεα δόδ. Ὁ 

5γ6-δ. “Ατα ἰοτῃ ὈΥ 1ῃς, νοϊςθὶθβϑϑ ἢ] ἄγε οἵ {π6 ἀπά δῇ]θά 
[564],᾿ οἰδαυν πιθαηΐησ ἴῃΠ6 ἤβῃ (56}0]. τῶν ἰχθύων). ῬΕΙΠαΡ5 
Δ ΕοΠο οὗ Οά. 4. 404, οἵ [ῃς 56ε415 νέποδες καλῆς ἁλοσύδνης, 
ΘΘΏΘΓΙΔΙΥ ππηπεογϑίοοα 845. τηθδηϊηρ “ΟΠΙΠ] ἄγε οὐ {Π6 568 - θο 
βοάάαβς5,᾽ 1. 6. Αππρῃϊτ6. ϑοπια δοίμα!ν τεδᾶ (1η Ρ]αςα οὗ {Π6 
Μ955. ἁλὲ δεινά) [Π6 νγοτά ἁλοσύδνας (Ν᾿ θοΥ, [ΟΠ] οννεα Ὀν ΔΝ ες ΚΙ εἴπ 
δηὰ Ταυῆε!). Βαϊ τὴ6 56Π0]. Μ οἰθαυὶν μά 0 Βα θβίδηςνο 
ΔΡΥΘΘΙηΡ ὑχον ἀμιάντου: ἴοτ ἢ ΘΧρΙΑΙη5 1 τῆς θαλάσσης" αὐτὴν 
γὰρ λέγει ἀμίαντον. 930 τῆς ἀνθεμουργοῦ Ῥεῖονν (612) ψιποιξ 
ποιῇ, ἴοΥ τῃς Ῥεα. ΒΟΡΠΟΚΙΕ6, Αἴα5 1297, πδ5 ἰχθύσι ἐλλοῖς 
εχριαἰηεά 5 “τππῖα 5}. 50 Η65. ϑςαΐ. 212 ἔλλοπας ἰχθῦς. 

583. τὸ πᾶν δὴ κλύουσιν, “ΠΟΥ ΠΘΔΤ 411] {ΠΕῚΓ νος, 1. 6. {Π6ν 
Ἰαπχεηξ {ΠΕ Ὁ Ἰοβί 5οἢδ, θαΐ αἵ ἰΙβηρίῃ υπάοτγβίαπα {πε {0]] αἸβαβίοσ. 
ὙὝΠοΓΙΕ 15 πὸ παρα οὗ ΔΝ ες Ἰκ]ο᾽π’5 Ἰηρεηῖοι5 ἀπύουσιν; ΜὨΙΟῊ ᾿ηἀ66α 
15 ἢοΐ ἃ νΕΙΥῪ Ὠδίμγα] ΜΟΤα. 

584--5. δὴν οὐκέτι, “ποί πον ἴογ Ιοηρ,᾽ [π6 Μ5. τοδάϊηρ πεεάς 
ΠΟ δἰζεγαίίοῃ : ὨΙηουξ᾽5 θήν ἴοΥ δήν 15 ΠΟ ᾿πηρΡΤονειηθηΐ. 

580. ἅζονται, “ ἄο τενείδηςε. ὙὍὙΠα ατεεὶς σοηϊειηρί [οΥ [Π656 
5ΕΥΨ 16 ΟὈεἸδᾶῃο 65 15 οἴΐβῃ ἘΧρυε 5564, 566 152- 
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502. ἐν φυλακαῖς, “ σοπίτο 66,’ 11. “πη ἄθγ σπατά.ἢ 
593-14. λέλυται... ἀλκᾶς, “[Π6 ΡΕΟΡΙΘ ἴθ δεῖ ἴτ66 ἴο βρεαΐζ, 

τονν {πΠαἰ {Π6 γοῖϊκα οὗ πηϊρῆς 15 Ὀσόκεη" : [Π6 Ῥαγϑίδῃ ΠΟΌ]65 θα 
{υγθ]ε σα. Δη4 τανοὶς οἱ {ΠῈ6 ρβορίβ, πον {πὲ {ΠῸ ροννοὺ οἵ {πε 
ΕΠΊΡΙγα (ἀλκή 5. Ῥαυιου]αΥν μολέϊγρ Ῥοννε) 15. οὐ 5 ΠΕ ὈῪ 
Θδ]απϊθ. ὙΠΕΓΟ ΠηΔΥ 6 480 ἃ ἴοι οἵ Αδβοῃυ]οβ᾽ ἔβα οἵ 
ῬΟΡυΪΑΓ ΠΙσθηςα--- 566 Ἐπ τΊ6ῃ. 526 5646.» 693 5646. 

᾿ς δρό. περικλυστά : ΑΘΞςἢ. ΟἴζαΠ τ1ι565 σοπηροιηἋ δά]θοϊϊνα ἢ 
Ζάγες (Ἰπϑιθαα οἵ Ζευο) τουπ πδί]οη5 : παναρκέτας νόσου, (Πο. 70; 
τάν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔθου, ΤΠΉΕΡ. 107; περιρρύτας πόλεις, ΕΠ}. 77. 
50. ΘΟρΡΉ. Απί. 134 ἀντιτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ; ἘΠπτ. ῬΗοεη, 235 ἀθανάτας 
θεοῦ. ΤΠ υὑϑᾶρα (ΠΚκῈ 50 ΤΏΔΩΥ ΟἰΠΟΙ5. ἴΏ ὙΤ͵ΙΑΡ.) ἰ5 ΕΡρίο: 
ἀμφιελίσση, ἀμφιρύτη, ἀντιθέη, χε. 

Ἐρίδγ αἰ ΐοσορα 1722. 7)101|7711710΄ σαγη167115. τὐζίλοιεξ 077147)}1671ΐ, 
εαγγγῖι {δαΐζογι5 αγιαἱ ογγογζί7ιρς. 

[59ο8-622. ΘΈΘΟΝΌ ΕΡΕΙΒΟΌΙΟΝ. Αἴοβϑβα γείισηβ, δΔηα βαγϑ: 
“Μοτγίαϊβ ἴῃ {τοι} ]86 [θαγ ἃ}} {Πηρ5, 6 Π ΡΥΌΒΡΘτοιι5 ἃΓῸ ἴοο 
σοηπάρηϊ: 1 ἴοο ἃπὶ ἔβασία!. 1 Ῥτίηρ οἴ ηρϑ ἴο ΤΠ) αγοῖοβ, Π08- 
τἰοὴ5. οἱ ΤΠ, ΠΟηΘΥ, ννῖη6, νναΐεσ, οἰϊνεβ δῃὰ ἤονεῖβ. Δ ὮΠ16 
Ι Ρουγ {Π6π}, ἄο γα σῃμδαηΐ {Π6 βοῆρϑβ, δη4 641] 10 Πἰ5 βρίτἱι.]} 

κοϑ-ὅοο. ΤῊ]5 ραϑϑᾶρα 5. βοηεννῃαΐ ΤΟῸΡΉΪΚΥ Δ Πα σΔΙΘΙ655]Υ 
ννογάεά, αηα Πα5 θεθὴ πο ἢ επηεπάθα (νεῖ, Ηδγίπηρ, Μ ΈΥΚΕΙ, 
νεςκΙείη, ἅς): ας {ποῖα 15. ποῖ {π6 ἰεαϑδὲ ορβουγν ἴῃ {Π6 
πηθδηΐϊησ, δηα [Π6 ΜΘ. τϑδάϊηρ πα δίαηα, ψι {ΠπΠ6 5ΠρΡῃς 
ΠοΥγθοίίοη οὗ τύχης ἴο τύχην (11). “Ετϊοηάς, ψῃοθνοσ Βδίῃ 
Ἐχρεγίθηςα οὗ ἴγοι]6, Κπονν5 {Ππαΐ νν ἤθη Οἡ πηοῦία]5 {Π6 6 σΟΠΊΘ5 
ἃ νᾶνα οὗ {του 016, Οὴ6 15 ψοηΐ ἴο δδυ 811 {Π|ηρ5: Βαϊ θη {ΠῸ 
ΒΟΑ 15 Ρτορίτίοιιβ, (Πα 15 νοηἱ) ἴο θῈ αϑϑιγοα [Πᾶΐ {Π6 βαπηα σοὰ 
Ὑ1} ἐνοῦ βρϑβϑά ἢϊ5 οσία πα νἹ ἢ [αἰτ νν]η.᾽ 

ΤΠΘ ταρϑίτοη οὗ κακῶν... κακῶν ἃηά δαίμων... . δαίμον᾽, ἀῃὰ 
1π6 σμδηρα ἔτοπὶ βροτοῖσιν ἴο {Π6 5'ηρ., πΠεεα ποῖ τϑαὶ]ν ταΐβα 
ΒΌΒΡΙΟΙΟοη. ὙΠΕΥ͂ ἀτα θοΐἢ παίασγαὶ τἰϑᾶρθϑ ἴῃ ΒΡΕΕΟΒ ; Δηα {Π6 
Ἰατεσ σοπβίδης! ν ἌΡΡΘΔΓ5, 6. 8. Οά. 4. όφι ἥ τ᾽ ἐστὶ δίκη. θείων 
βασιλήων ἄλλον κ᾽ ἐχθαίρῃσι βροτῶν ἄλλον κε φιλοίη: Εὐτι Ηες. 
1189 ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν . .. τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον, ἀλλ᾽ εἴτε 
χρήστ᾽ ἔδρασε... (α Ξεηΐδηςα τοΠΊΔ ΚΑ ΒΙν Π|κῈ οὐΓ5): Ατὶβί. ΝᾺ. 
οδδ ὅταν ἡρτερίδευ ον δέον αὐτοὺς... ἀμελῇ τῆς Τριτογενείας. 

604. τἀνταῖα, “1Π6. ΘηΙ γ᾿: 50 κνωδάλων ἀνταίων, (Πο. 588, 
“ΈΕΙ1 πηοηϑίθτϑβ. 

6ο5. παιώνιος, “ ΠΕΔΙΪηΡ,᾿ Παιών Ὀεΐηρ {Π6 παπηα οὗ Αροῖἱο {πῸ 
ἨΘδίβσ. ΤΠΘ δά]. 15 Αἰνναγ 5 50 ιι564 ΕΥ͂ Αδβε}ῇῃ.: ΘαΡρ. τοδό χειρὶ 
παιωνίᾳ; Δξ.: δὃ4ὃ φαρμάκων. παιωνίων ; 10. 1198 πῶς ἂν ὅρκος. 
παιώνιος γένοιτο; ΕΥΔΡ. 144 εὐχαῖς παιωνίαις. ΠΕ 56η56, πο Βεδϊϊης 
ΒΟ Πα ΤΟΥ {Π6 Ἰοια νυν ]]] ἢ, 15. ααϊία βαιἰϑίαοίοτν : 1Π6 ΟΥΠΕῚ 56 η58 

35 2 



ΡΕΚΒΑΙΝ 

“ποῦ Π|κὲ ἃ ραβδῃ᾽ (νη! ἢ βοῦηθ ὑρσοροβθ) νου] ἀο νν6 1], Βας {Π6 
Ὀ5ΔΡῈ 5 ἀρ ηβί 1, Ὅὴ6 5.0]. οἰθαυὶν ἱοοὶς ᾿ὑ 45 " μθα]ηρ᾽ : ἴῸΥ 
Π6 δχρίδὶηβ {πΠ6 ρῃγαβα 85 φθαρτικός. 

607. ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων : {πΠ6 ΟὈνίοι5 ΠΠΘΔΏΪΩΡ 566 η15 ἴο ΒῈ {παΐξ 
586 οδηθ Ὀείοσα (159) τυζζζ ἃ σματὶοί, απ ἥηθ τορεβ. Βαΐ {π6 
ΡοΙηΐ τε δ] γ ἴπτη5 Οἡ νν δὶ ννὰ5 ᾿ππδρὶηθά, δηα ψ μα ννὰ5 δοίμδ]ν 
5Πον ἴῃ 6 {Πδδίτα δἱ [15 ἀαῖθ. 866 1ηἰτγοάποίίοη, ὃ 4. 

κέλευθον τήνδ᾽... ἔστειλα, [ἰ.- 1 ἀτταηρεά,... . [15 σοτηϊηρ, 
'. 6. “1 σδιηα ἔου ἢ. στέλλω 15 πα΄ {γα ηβιεἶνθ, ἃ5 1518] : οἵ. λόγος 
στέλλει με, ῬΙΌΠΊ. 389; στέλλουν, 10. 394 ; στείλας στρατόν, ῬεΙ5. 
176: στέλλων στρατιάν, Α΄. 799, ἄς. ΟἸΠΒΠΘΥ5 ἴαϊκα 1 1 τδη5. ἃ5 
ΘΟΡΠΟΚΙΕ5. (ΡΗ]]. 571, 640) δηὰ Ἡδγοάοίοβ (4. 147) ἀπάουθίθαὶν 
586 {πΠ6 νψοτά ; ἴπθη κέλευθον τήνδ᾽ ψου]α θα “οη {15 νγαγ "ἡ: αὶ 
1Π6 ΟΥΠΕΓ 15 ΠΟΤ ῬΥΟΡΑΌ]8 : κέλευθος (Κα ὁδός) νν}}} [πη δ6 υβοά 
ἴῃ ἃ 515} Υ τηοτα ἀρβίγασέ ννᾶγ --- Ἰοῦσηεν ̓  γαῖ ΠῈΓ ΤΠδη “τοδα. 

613. “ΤΠ6 ναίειν ἀγδισηίβ οὗ {Π6 ν]ΓρΡΊη βρυησ᾽: [Π6 Ρῇγαβα 
15. ἴῇ {Π6 58 Π16 οτῃαία 8δηα ϑίδίειν βίν]β δ5 {π6 ἔψο ργεοθάϊηρ 
᾿π65. ΟΡβεῖνα {πε Ἐρὶς τιι56ὲ οἵ μετά νψ ἢ ἀαΐ., ἃ5 Ηες. 355 
παρθένοις μέτα. ΟἸΠΕΤΙηρθ ἴο {πῸὸ ἀεδα ἀρρεδῦ ἢτϑί ἢ Οαγϑϑον 
(1τ. 27), πεσε Οὐἀγϑϑαῦβ Ρουθ ΠΟΙΟΥ͂, ΨΊΠ6, ΠΉ1Π|κ, δηα ννδΐθσ, 
ΔΗ 5ρυίη 165. τη68] : {Π15 15 ἃ {1]16ὉΓ δοσουηΐ, δἀἀϊπρ᾽ Οἶνα5 δηα 
ἤοννευβ, ἱπΠουρ ἢ {ΠΕ6ΓῈ 15 ὯῸ πιθηίοῃ οὗ π|εα]. [ἢ ΟἹ. (Ὁ. 477 ἴῃ8 
χοαί ἴο {πε Εππη6 1465 (γῆ δῖα 50 ἔασ ἧκὲ {πΠῸ ἀδδὰ {παὶ {πεν 
816 χθόνιαι) τα οὗ ΠΟΏΘΥ δηᾶ νναΐθυ οἷν. [Ιἢ [ρῇῃ. Ταῦ. 159 {Π 6 
χοαί ἴο ΑΔΙΠΘΙΠΠΟΏ ἃ1Ὸ ΠΟΙΘΥ, ΠΉ1]1ς, Δ Πα ΜΜ1Π6. 

614-15. ΤῊΘ Ρἢ͵τα56 15 γί μου ρ|]6 ἃ ῸὉΡ : παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος 
15 ῬΥΔΟΙΟΔΙΪν ἴῃ ἀρροβιξοη νι {Π6 ταϑί. 

616. ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον, {πε δος. 15 ΡΥΟΌΔΌΪΥ “ αχίθ δά 
ςσορῃαῖίεα, ψΠεγα Ἰηδίθδα οὗ {Π6 βίτγιοῖ σορῃαία θάλος 15 5 5{{π|6α 
1Π6 οἸοβαὶν 1164 146 βίον. 80 5ο0ρῇ. Ἰτδςῆ. 849 τέγγει δακρύων 
ἄχναν; Τὰυτ. 1. Τ. 150 χοὰς ὑδραίνειν. ΝΕ Τῆδγ ΡΕΓΠΔΡ5 ἰγδηϑαίε 1: 
“1 νιν ἃ Ππ|6 Ἰυχυγίδηΐ ἐνεῦ ἴῃ ἰδαναϑ5.᾽ ἶ 

ΤΊ πᾶν ποννανεὺ Ὀ6 ἃ ἱγδηϑιεϊνα τι56, ἃ5 Ριηάδγ (Ο]. 3. 40) πᾶς 
δένδρε᾽ ἔθαλλε χῶρος : Ὀὰπΐ ΡΟΒ5Ι0]Υ [Π15 ἴοο 15 ἃ 51:Π}118 1 εχίεηϑίοῃ 
οἵ “σορῃαίθ᾽ 5866. 

617. ξανθῆς : [6 ΟἸίνα 15 ΠΟΠΊΠΊΟὨΙΪΥ γλαυκή, “ »τΑγ-οτθθη ([Πα 
ΓΕ ΠΟΙΟΌ͵Γ οὗ 115 Ιδανεβ8), Ο. (Ὁ. γοιῖ ; Ττοδά. δὃοΖ; 1. Τ᾿ 1101 ; 
Ῥαυΐ Ριηάατ (Νεῖη. 1. 17) 5ρεαῖζβ οἵ φύλλοις ἐλαιᾶν χρυσέοις, ἀηα 
ΨεΙρΡῚ! (Α θη. 5. 300) μᾶὰ5 ἴανα τπδοϊθηΐυῦ οἱῖνα. Νοηδ οἵ {Π6 
τῆγαα ροδῖβ Ψῆο βρβϑαϊς οἵ {π6 οἱϊνα 85 γφζζοτυ σἂῃ Ὀ6 ψτοησ: δηά 
ΨεΙΡῚΪ, σοπηίτγ- τε δηα δ Θχοθρί!οηδ!ν ἤπε οὔ βεύνεσ, ἰθαϑβί οὗ 
411, ὙΠΕ ἔσαα Ἐχρ]ηδίϊοῃ 15 σίνεη ὈΥ [8π|65 ΗΠ θητΥ οἡ Ἀθη. ]. α.; 
ὙΠΟ 58 Υ5 :-- Πα Ἔβριτπεῖ “ανη5 5ΊΡ 4 11ΖῈ5 ἃ Τθυ δ ]ς4 0168... . σματαο- 
τογϊϑίῖς οὗ (Πς οἰΐνε, 115 γεῖϊονν ρο] ] θη, ψνῃ]ςἢ 1 5ῃ6 45 50 σορ] 510 
ἴῃ 1πΠ6 ἤονεσίηρ βεαϑοῇ 85 Ὡοΐ ΟἿὨΪΥ ἴο σονεῦ 1Π6 Ιδβανϑ5, τα, 
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Δα ὈγαποΠ 65 οὗ {ΠῸ ἔσεθ, θαΐ ανεη {πε στοιηα δηᾶ περ ὩΡουτηΡ 
ΟὈ]εοίβ τυζλζ α γοίέοτν απεδί. .. 1 να Πκοα [ῸΓ 1165 θεΐννεθη τονν5 
οὗ οἸἵνεβ νν ῃῖο ἢ γαῖα ποῖ ΟὨΪΥΚ {Ππεπηβεῖνεβ γα ]ονν ἢ {Π|5 γ 6] ον 
ἀασί, θαΐ Παα τεπάργϑά.. . να 1Π6 τοδαάβ. {πειηβεῖνοβ ἰοὸ ψῈ]}- 
ΠΡ {πῸ6 τη] α]6 αἰθὸ ὑα]]ονν, ἃ5. 1 ϑίγεννῃ ἢ ἃ Ρᾶ]6 οοῆγα 
Ῥοννάετσ. 

62ο. δαίμονα, {πε ἀφε 4 Τλάτεῖοϑ 15 ἀϊνίηα: 50 (1 ἰΠ6 ΟΠΟΘΡΠΟΥΟΙ) 
1Π6 ἀδα Αρδιηθηηηοη 15 ἈΡΡΘαΙΘα ἴο ἃ5 ἃ ρονεῦ 8016 ἴο ΠεΙρ. 

621. ἀγκαλεῖσθε: 566 572. 

716 Οτέδογ φα555 ογι 20 ἔδε ἠογιὦ ο7 ])αγεῖος ἐο 2οιγ ἐλε ἤΦα- 
Ζζογῖδ, «8.6 οἵζί γοηιαζηις ογι {76 σίαρε, 171 σἱρλέ οἡ ἐλε σἠεείαίογε 

(684). 
[Ολογς. 623-80. (1) ΑΝΑΡΑΕΒΤΒ “Οτεεη, ΡδΥ (ἢ οἤετι- 

ἴη55, 8η4 ψγὲ 1} ρίαν ἴο {πε ἀβαά. Ῥοννεῖβ ὕείον, Εδυίῃ, 
Ἡ τπη65, Ηδάςδ5, 56η6 ῃρΡ ΗΙ5 51446 ἴο ΠΕΙρ !(623--32). ΘΈΘΟΝΌ 
ΘΤΑΒΙΜΟΝ. “065 ἴΠ6 σοαϊικα Κίηρ Πεαῦ τὴν Ἰομα οὐ]65 ἢ ΟἿ Εαυίῃ 
Δα ΠπείπΠευ Ῥοννε β, 5 στ ΠΙτὴ ἴο τὶβα --ἰῃς στεαΐαϑβί οἵ {ΠῸ6 Ῥεγβϑίδῃ 
ἄεδα ! ΑἸάοπειιβ, 56 Πα ΠΡ ΟὐἿ ἰογσὰ Ἰ)αγεῖοβ ἢ Πα βιυβετεα πὸ 
ΤαΪΠΟΙΙ5 ἀείθαϊβ ἢ Π6 ννὰ5 ἃ νγ1586 σοι 56 ]|10Ὑ Δη64 ΤΌΠΟΙ: ΤῊΥ Ἰοτά, 
ΔΥ56, ΟΠ] ἴο {Π6 οι} ᾽5 ογεϑί, νι ἢ βατοη βαπά δ] δηα τογὰὶ] 
σον! ΗδρδΥ Οἱ 5ΟΙΓΟν 5: ἃ ῬΊΟΟΠΊ οἵ [61] 15. ΟνῈσΓ 15, ΟἿΓ 
γουΓΠ 15 Ρευϊϑηθα ! Ὁ Κίηρ, βού ἰαπηθηΐθα, σοιηα : Οὐἵ ῥτουά 
5Π105 τα ἰοϑβί "" (633--8ο).]} 

624. θαλάμους ὑπὸ γῆς : ὑπό 15 Ὀα5ι ἰακοη ΜΙ θαλάμους, ᾿ ἄοννῃ 
το {π6 ἄννβ! ηρσ απάἀογρτουηά. 

626. πομπούς, “ἴΠο56 ΠΟ 5εηα᾽ : ΠΌΠῚ 620 1ἴἴ ΔρΡρβαῦβ {παΐ ποῖ 
ον Ηδάεϑβ (649) 15 τηβαηΐ, θὰ κε δπαὰ Ἡεγμη65. 

631. ἄκος οἷδε πλέον, “Κηονν5 Δὴγ [τ ΠῈΥΓ οἰγα ̓; πλέον Πα5 
Ῥεθθη πλοἢ αἰδβοιιϑϑαά, Ὀὰΐ {Π6 ϑηρὶοϑί πηθαηϊηρ 15. ΡΤΟΡΔΌΪΥ 
“Ρασ  Π ῚΓ τΠδη τὺδ κπονν.᾿ 

632. θνητῶν : περήϊεϑ {τᾺΟᾺ}0]6 15 τηδάθ ἀϑοιΐ {15 νοτά. 
Ταγοῖοβ ἴα πὸ ἀουθὲ σα!]εα ἀϊνίπε (δαίμων 620, ἰσοδαίμων 634, 
θεός 644): Ὀὰϊ ἃ5 σοπηρατθὰ μι ας, Ηδγπηθβ, δᾶ Αἰάοπειϑβ, 
δ 15. παΐιγα!ν σφ]]6αἃ θνητός : ἀπα [Π6 Ιάδα οἰ θα ν 15 {Πδΐ ἢΪ5 
“τηοτία] ̓  Ἰηϊογθϑὲ ἴῃ Ῥοβίδη [οσζη6 5. ΠΊαΪςῈ5. Πἰπὶ {ΠπΠ6 οη6 5ρ Ὑἰξ 
ὙΠΟ 15 {ΠΠ|Κεὶγ ἴο Πεὶρ. : 

633. μακαρίτας: {πΠ6 (τας οἰαϑβθϑ σα] “ὁ Ὀ]6ςϑθα᾽ ἂὔε {π6 
8οά5, [πΠ6 ἀξδδά, απᾶ Ἰνιηρ πηθη. μάκαρ 15 ιι564 οὗ 81]] ἴἢτες, Ραΐ 
τηοϑὲ σΟΠΠΟΠΪΥ οἵ σοας : μακάριος, αἰπχοδί ΘΠ ΓΓΕΙΥ οὗἉ ᾿ἰνῚηρ τη6ῃ : 
μακαρίτης, ΘΧΟΙΪδίνεὶν οὗ τΠ6 ἀδδά. 

635. βάρβαρα: 566 ποΐα οῃ 349. βάρβαρα σαφηνῆ «τε ουΐϑϊο 
1Π6 ἀυῖ]ο]α δηα {πεγθίοτα ΡτΟΡΕΥΥ (ἰπ Αἰτς) ρσεάϊσαϊνθ. Τῆς 
1π65 πηρης 6 ταπαεγϑά, “ αἰτεσιησ ἴῃ οἰθαῦ Οὐ] Δ η ]5 ἢ ἴοπ65 
{Πποβα αἴνεῖδα ἀγα δηα πιοιγηῖα! οὐϊθϑ᾽ : [Π6 δοσππγα!αίϊοη οὗ 
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δα]δοίνοβ 15 ποία Ὀ]ν Αθβον]! θη, ἐπα Βαβὶ ᾿πϑίδησε θοίησ φοβερὰ 
παλίνορτος οἰκονόμος δολία μνήμων μῆνις τεκνόποινος (ΑΡ΄. 154--5), 
ὙνΠΟΥΘ {Π6γ8 15 ἃ 561165 οὗ 521 ϑῃσοεδβίνα δα ]θοίῖνεβ ὈΤΟΪκθὴ ΟὨΪν 
Ὀγ 1ῃ6 ποιῃ. 

636-7. αἰανής 15 56 α Ὅν ΑΘβοῆ. οί ἴου " εἴθγῃα᾽ (αἰανῆ χρόνον, 
Ἐπη1. 5.72) δη 6 ἴοΥ “τΕΥγ1016,᾽ “βυϊενοῦβ᾽ (αἰανὴς νόσος, Ἐπιηι. 479, 
942). ὍΤΠα ἰδίου 15 1π6 βθεῆβα ἤϑῖα δῃᾷ 664. 

638. διαμβοάσω (Π᾽ηἀοτ 5. Ἔχοθ]]θηΐ σοϊγεοίίοη οὗ Μ55. υἡ- 
τηθίσ 8] διαβοάσω) : 5686 ποΐξ ΟἹ 572. 

642. μεγαυχῆ, “ 1Ππδ11105,᾿ ῬΌΤΟΙΚ ἃ ψνοτὰ οἱ ρσζαῖβθ. 
643. ἰόντ᾽ αἰνέσατ᾽, [1ἴ, “ἀρρτονα Πἰπὶ σοτηΐηρ, ἱ. 6. “βυῆευ Πἰτα 

ἴο σοπθ᾿᾽ (Ποτὲ οὐΪν ἴῃ {115 5εῆδ6 νν ἢ ρατί.). : 
647. ὄχθος, 1.6. {π6 ἰοτη οὗ Τλαγεῖοβ (οἸ θαυ νὶϑι]6. οἡ {ΠῈ 

βίασϑ, 566 [πιγτοάποίοῃ οἡ {π6 ϑιασίησ, ὃ 4). 
648. “ΕοΥ ἄξατγ᾽ (οτὐ “ἰονίηρ ᾽) “15 ἴῃς πεβατὲ 1 ὨΙἄ65.᾽ 
649--κο. ᾿Αιδωνεύς, ἃ ἰαίοῃΥ [ΟΥ̓ ἴοσ ἴῃς Ἡοιηοτῖο ᾿Αίδης, Ἰοσηά 

Ποῖα ἢγϑί. 
ότι. Μ,58. σίνε δαρεῖον οἷον ἄνακτα δαρειάν, [μ6 Ἰαϑδὲ ψοτὰ (οτ 

δαριάν) ἈρΡροατίηρ εἶδο 663 δῃηὰ ὅ7γι. Ὑῃα ἢτδὲ νψοσὰ δαρεῖον 15 
ΟἸΘαΥν ἃ σογγδοίοῃ οἵ δαρειάν νΥ ΠΟ ἢ85 σοΐ Ἰηΐο ἴΠ6 ἴδχί : {Π6 
τοδάϊηρ δάἀορίθα 15 Θιμἀοτἕ 5, ννὨ]Ο ἢ 15 πθασ [Π6 (τ ΠΟ ΏΔ] ἰοχί, 
Δα πηαῖςοβ 56 η856 δηᾶ πιείτα δ εὐ κ] δ! 5. Δαριαῖος, τεαὰ ὈΥ ὨΙΠῚ ᾿ 
ΔΌονε, 5.54, 15. 50 τα μετα, 663 δῃά 671. 

652--53. ΤΠῈ αγεῖοβ ψῆο “δνεῦ ᾿ἰοϑδὲ τηθῇ ΙΏ να 15 ἀθδά!ν 
οδἰ δι 165 15 [Π6 5816 ἱπιδρίηδτΥ [ Ύθῖο5 νὴ 15 σα]]εα ἀβλαβής 
ἄθονε, 555: ἱπουρῇ οὐ σουγβα {Π6 πολεμύόφθορος ἄτη οἵ ΘΔ, τη 15 
ννὰ5 ἴΠ6 στεαδίεβί Ὁν ἴα. ; 

654. θεομήστωρ, “ ἀϊνίηθ. σουη 56 110Υ,᾽ 8Δῃ δοπο οὗ {ῃ6 Ἡοπιειῖς 
θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 1]. 7. 366 (οἵ Κίηῃρ ῬΥΐΔΠη), “ ΠΟΙ ΒΘΙΪΟΥ 
δαυδὶ ἰο {π8 ρνοῦϑβ.᾽ 

656. ἔσκεν, ΕρΙς ἐγεσαδηίαξινα ἔοτπι οὗ τπ6 ᾿πιρῇ. οἵἉ εἰμί, οσσαγ5 
Αξρ. 723 (αςοοτάϊηρ ἴο {πὸ Ἔχοθ]θης σοττεοίίοη ὉΓ (δβαιθοΠ). 
ΘΙΓΉ1Ϊ Αγ ἔοττηβ ἰὴ Ἡοτηθῦ : δόσκε, στάσκε, ἔχεσκε, καλέεσκε, ὅζε.: 1Ώ 
Ατἰῖς κλαίεσκον, ΑΘ560 ἢ. ΕῪ. 312; βάσκε, ἰπΐ. 671; ταμιεύεσκε, 
Απίῖρ. 950. ᾿ 

ποδούχει, ἔοτῇ ποδουχέω (1Π|κ6 σκηπτοῦχος, πολιοῦχος, ῥαβδουχεῖν), 
“ἴο Βοϊά {πεῸ σμδει, 11{. οὗ 6 βἔβεγβημδῃ, παιίϊοαὶ πιθίδρ ΠΟΥ ΤΟΥ 
2,176 οὐ γερο. ὙΠῸ6 ψοτὰ 15 Τουηα ἴῃ ἴπ6 (σοτταρι) ἔοττη 
ποδοχέω, ῬΟΙΙΧ 1. ο8, απα Ὀἰηάοτ ὈΓΠΠΔΉΕν ταϑίοσεα 1 Πθτα 
ἴοΥ ὑπεδώκει Μ, ἐποδώκει τῇ, Ὀοῖῃ ννοτάβ πιθδη]Ρ]685 δηα ἴΠ6 
Πγϑὲ ᾿ΠΡΟΘ51016. 

6ς7. βαλήν, 4 Ὀοιτονεθα οτἱθηΐαὶ, ρθύπαρθ μη ς, ψγογα ἴοσ 
“Κιηρ᾽ : οἴμεῖβ 58 ἃ ΡΒτυρίθη ψοτσα : 50 ΗΠ ββυςῆ. 5.ν. 

ἀρχαῖος, ΠοΠῖ. ἔοτ νοῦ.) ΟΠ ΙηΟἢ ἴῃ ΡΟΘΊΓΥ, ἃ5 ὦ τύμβος, ὦ νυμ- 
φεῖον, ΔηΐΙΡ. ὅο1. 
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650. κόρυμβον, “ἴορ᾿ : 566 ποία, 411. ὄχθου: 5ε6 647. Ι͂η Ετ. 
Ηες. 94 [στα {ΠῸ σαρίϊνα ἀπε θη 15 16] Πρ ΠΟΙ ἀγθατη5] 5Π6 βαν5 
ἦλθ᾽ ὑπὲρ ἄκρας τύμβου κορυφᾶς φάντασμ᾽ ᾿Αχιλέως, νν (ἢ Δ]πιοδί 
Ἰοοῖκ5 {πΚ6 δὴ ᾿πηϊζδίὶοη. 

66ο. εὔμαρις, ἃ ΡεΙδίαη 5006, Δοσογάϊησ ἴο ῬΟΙΙῸΧ (7. 90) νγοσγῃ 
Ὅν τηθῇ 8η64 ϑγνοπηθῃ, ΡΥ Ό]Κ {κα {Π6 ὑνοπηθη᾽5 Περσικαί (Ατϑί. 
ΝΡ. 151) σονοτηρ 1Π6 ΠΟ]6 ἔοοΐ, νῃοσεαβ τῃ6 ατδεὶς ι5Ππο65.. 
ΕΓ 50165 ψ ἢ ΓΒΠΟηΡ 5 νου Πα τουης [Π6 ΔΏΚ]65. κροκόβαπτον : 
1π6 βαΐτοῃ ἄνα οἡ ἀἴ655 ννὰ5 χγογαΐ (Δρ. 239) ΟΥ̓ γνγοση ὈΥ φοαῖς 
([ΠὩΠ8 πέπλος οὗ Αἴπδῆα νγὰβ " ϑαϊτοη- αγεα, Επὑγ. Ηεο. 468). 
[ΗΠ ρους. ἀδγῖνεβ εὔμαρις ἔτοπὶ [πΠ6 τεεῖὶς εὐμαρής, ἃ5 Δῃ “εἀδγ᾽ 
5006 ἴο νγ8}}ς ἴῃ : πηϊογίαηδίε]ν ἰΠ6 ἃ 15 ἰοηρ᾽ ἃ5 [Π15 1ὴ6 5ῃονν5 
Δη4 Οτοβί. 1370 βαρβάροις εὐμάρισιν.] 

662. φάλαρον τιάρας. ΤΕ ἰΐατα νγὰ5 {πῸ6ὶ Ῥεύβίδῃ τόγαὶ σὰρ 
ΟΥ̓ ΟΥΟνΠ, γνΠ]Ο ἢ ΘΠΟΡΠΟΙ [6115 τ15 ννὰ5 οὗ ἃ 5ρεοῖαὶ ΠΙΡῊ [ΌΥΠη : 
βασιλεῖ μόνῳ ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν (ΑΔ. 2. 5. 23). ἔ ννὰ5 ΔΡΡΑΓΙΘΠΓΙΥ͂ 
ἃ ΠΟΙ͂ΟΙ] ὉρΡτΡμς Πεδα -ατθθ5 βοιηενν αὶ στΈ σοι Ὀ]Π]ΠΡ ἃ ΤὨΪΓΓΘ. 
φάλαρον 5 ἃ αἰδριιϊς ννογά : εἰβενν ποῖα δἰνναγβ Ρ]γα], δηά 
15.181} οὗ “{γαρρίηρϑ᾽ οἵ μοῖβεβ. [Ιῃ 1]. 16. τοῦ Αἰαϑβ᾽ Ππεϊπγαεί 15 
ΒΙξ οἡ {πε “ννῈ}]-ντοῦσῃς φάλαρα᾽ (ρΟ5510]}γ 5Π1Πη1ὴΡ πηθίαᾳ] ρτο]θο- 
τἰοη5 Οὗ 50Π16 5011). Ῥευύπαρβ {Π6 βαΐεϑδί ἰγαηβϑ δίῃ 15 “Δα οση- 
Τηθηΐβ᾽: ΟΥ̓ Ποῖα “πὸ ρῥεαϊ]ς᾽ οἵ {Π6 τουδὶ {1ὰγὰ. 

πιφαύσκων, “ 5Πον]ηΡ,᾽ Τ64}}Ὺ τε ρ]]σαΐϊθα ΠῸΠλ βίθπη φαβ (1π 
φάος, φαέθων, ὅς.) πηδαηϊηρ “ Ὀτηρσ ἴο ΠΡϊ.᾽ 

663. βάσκ᾽, Ἐρὶς: βάσκ᾽ ἴθι (1]. 2. 8) : τὴς 2᾽ογαΐζίνε 5εη88 Ἰοϑί, 
ἃ5 ἴΐ 15 ἴὴ θνήσκω, θρῴσκω : 5εε 656. 

ἄκακε, “πηοςσαηΐ οὔ 1], “θοηαἤοθης": ννοσαὰ πἰι564 Ὀγ ΤΠ) ε]οβϑίμθη65 
Δηα Ρ]αΐο : 1 σϑοιτβ Ὀ6 Ιου 1ἢ ἃ ὈγΘ-ἰΟΥΠὶ ἀκάκας, 855. 

664. αἰανῆ, ν. 636. 
666. δέσποτα δεσποτᾶν, “Ἰοτά οἵ Ἰοτ5,᾽ ἃ παίυγαϊ δα αγαθϑϑ τὸ {Π6 

ατεαΐῖ Κίηρ. [ἔν τείδϊη {πὸ Μ 55. δέσποτα δεσπότου, ᾿ἴ σα ἢ ΟὨΪΥ 
6 ἰγαηϑὶαιβα ὈΚ βίορρίπρ οἵ δέσποτα ν»]1 ἃ σομητηδ, ἀπ ἴα Κη σ᾽ 
ἄχη ἴο φονεῖη δεσπότου, “1Π6 5ίτδηρε δηα ρυίθνοιιβ ψοθ5, Ο ἰοσά, 
Οὗ Οὔτ Ἰογά,᾽ ἃ ΝΕΥῪ Ὠαύβἢ δυγδηρειηθηῖ. ΓΙ ΠΘΠΟΥ 5. σογγθοίίοη 
δεσποτᾶν 15 σοΥίδΙηἶν Βαϑβί. 

667. ἀχλύς, ΕΡΙς ννοτά, οἵἩ {π6 “Τα αυκηθϑς᾽ οἵ ἀδαίῃ, σουητηοῃ 
οὗ 5]αίῃ πηεῃ, κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς (1]. τ6. 344, ἄε.), οΥ 
ΨΠΘη βοάβ δεπα ἀχλύς ἴο ρτενεηΐ τηθῃ βεείηρ, ἃ5 Αἰηεῖδβ (1]. 20. 
441. ὅξς»)- 

Ααβοῇ. 1565 1ἴ οὗ ἴῃς ΤΠ) Αγζη655 οἵ ἀϊἸβαβίθυ, πεῖ δηαᾶ Ἐλιτη. 370. 
“ἼΠΘ ἀδΎκηθβ5 οὗ ϑίγχ (τῖνεσ οὗ Η 8465) ἤοαΐβ ονεῦ τι15᾽ (ἐπὶ... 
πεπόταται ἘΡὶ΄ς {π16515, 50 670). 

669. νεολαία (-λα-ός), σο]]Θοἰῖνα ννοτά, “Πὸ νου ᾿ ; 1{ 154 Τ)οσῖς 
ψγνοτα ΤΟ Π6 4150 ΘῸΡΡΙ. 687, αηα ὙΠΘοΚτ. 18. 24. 

6γ5-6. (οίταρίῖ. ὍΠα τηρίτα 15 μοί οογίαϊῃ, ἂ5 ἴξ 15. ποί δηί!- 
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ῬΕΆΒΑΒ 

ΒΕΌΡΒΙΟ. ὙΠΕ ννογα δυνάτα, [Δ Κοἢ ὈΥ 5010]. 45 ἃ ἔοτπὴ οὗ δυνάστα 
(1.6. 85 νος. οὗ δυνάτης, “ Ρηποςἢ, 15. Οἱ πούνν 58. ἀπἰζηοννῃ. ὙΠ6 
ΒΘ ΈΒΕΟΙΣ σίνθη ἴῃ οτἱΐ. ποῖ. “πον οδῃ ἴδ 6, ἴπεβ6 ἐννοίο!α 
ΟΥ̓ ΠΪΏΡ Ια  Ὠἴ8 0 ]6 67 707. ̓ ᾽ (ἁμάρτια ΘἸΙΡΠΙΘΠΊ]5Πὴ ἕοτ ΄ ἀἸβαβίεγβ ᾽) 
νου] ΤῈ ἔαιτ]ν πθαῦ {ΠπΠ6 ἰοχί : Ραϊ πο σοην]ποϊηρ᾽ οσπθη δίϊοη Πὰ5 
Ῥεθη βίνβηῃ, ΟΥ̓ ΡΕΓΠΔΡΒ 15 ρΡοβϑὶ]6. ὙΠ “ὑνοίο!  ᾽]ο055 15 ῃδΐ οὗ 
1Π6 Δύτὴν δηά {ῃ6 5Π1Ρ5. 

6γδὃ-9. ΤἼὴΘ ἤδανυ εῆξοϊ οὗ βὶχ σοῃϑεοαίϊνα 5ϑροηάθθϑ 5 ἰπίθη- 
τἰοη 4]. (ὗε Πᾶνε ἴῃ Ασ. δῃ. 372 566. ἃ πηδΊῸἢ οἵ βανθηΐγ-βενθῃ 
Ιοηρ 5014 }0165 ΟὨΪΥ Ῥτοίζθη ὈῪ οὔθ δηδρδδβί ἴῃ 1Π6 ἰαϑὲ 1ἰη6.} 
τρίσκαλμοι, 1πῖ, “χε α- θη μ δα, 1.6. ἢ τῆγες Ζέο7γς οἵ οδίϑβ; 
{ὙΠ ΓΕ Π165. 

όδο. νᾶες ἄναες: ΑΘ5οἢ. 15 Τοηά οὗ [Πϊ]5 [ΟγΠῚ οὗὁἨ Ἐχρυβϑϑίοη, 
ἄπολιν πολιν Ἐπιηγ. 457, νόμος ἄνομος ΑΡ΄. 1142, ἅτ. 

716 σλοοΐ οΓ 7αγεῖος γίδες ἤγοηῖ 216 φοῤκζελγε, τυϊέΐ γογαῖ ἢ 
γοὖες, ἀζρλ-ῥεαζεώ ἤζαγα, ἀγα σαγογ-αγεαῖ ὀπδλῖη5. 1016 φιεοο21 
σζαγαῖς δ ἐογι6 ὁγ. 

[6δ1-ὃςι. ΤΉΙΒῸ ΕΡΕΙΒΟΡΙΟΝ. Αγοῖοϑ᾽ σμοϑί 5ρε δῖ: “ψηαΐ 
15 γοιτ βυϊαῖ {πΠῸ 6 Θ ἢ 15 ὩΘΔΓ, γΟ1] ΒΘΕΠΏΠΠΟΏ ΠῚΘ ὙΠ ΟΥ65 : 
Ἔναβ Πατά ἴο Ἔβδοᾶρε, θαΐ 1 ἤανε σοπηδ : 5Ρ6δΐζ, ΤΥ {Ππὴ)6 15 5ῃοσί᾽ 
(681-93). ὙΠῸ ΟΠοτι5 θαυ ἴοὸ βρεαϊς : σῃποϑβὲ 55 {πΠ6 πεθη. 
Θὴ6. δῆϑνείβ ὑγιθῆγ. “Ὑπὸ ἘπΠΊρῖτα 1165 1ἢ στυϊη. ἴῃ αυΐοκ 
ααδϑίο δηα δηβυνεσ ἢ6 ᾿θαγη5 οὗ {Π6 1ο55 οἱ δύτὴν δηά ἢδείΐ, δηα 
1η6 5αίείνυ οἵ Χεῦχθβ. [αγεῖοβ οὐἱθβ, “ὙἼΠ6 οὔδοΐθ 15 {π|Π|164 : 
ΧΟΥΧΟΒ ψ]ΓΠ τΘοΚ] 655 ΡΟ] 4 η6855 Πᾶ5 Ὀγουρῃΐ 8]}] ἰο Ρᾷ55: Ηδ ἢδ5 
Ὀτάσεά {πε ΗεἸ]οβροηΐ δηᾶ δηρεγθα [Π6 ροάβ. Αἰἴοβϑδα σῈρ1165, 
ΕἸ ννὰ5 [Π6 ἰδηΐδβ οὗ 5]οῖἢ {παΐ γουβεα ἢϊπλ.᾽ Τάγεῖοβ ΤΕ Ρ]165 ὈΥ͂ 
ἃ βἰκείςῃ οἵ ῃς Ῥεγβίβῃ Ὠἰβίοσυ, 5ῃονίηρ [Π15 15 [Π6 ψογϑί οἱ δ]] 
1Π εἰν ἀϊβαϑίουθ : δηά ἴῃ ἃ ἀϊδίοσιια ἢ [Π6 ΟΠοτα5 τανε β {πᾶὶ 
ἔενν ἤᾶνε τεϊυσηεά, ὑπαΐ ἃ ϑεϊεοί ἔοτοε 15 ἰεἰζ Ῥεῃ]ηά, ἴοσ νν Ποπῇ 
γνγΟῦ56 1115 τα πίη, ἴο 6411 {Πθπὶ δ Ῥ]αίαϊα. δ ψγαίῃβ αραϊηϑβί 
ΡῬτάς, ὈΪ45 Αἴοβϑα πηϑεί εχ, δᾶ ἀἰβαρρεαῖθ. Αἴοβϑα οἱ εΥ5; 
Δ}4 ἀερατί5.] 
«681. πιστὰ πιστῶν, “ΑΙ Πα] οὗ {π6 ἘδΙΓΠ [1], 1150 85. ννα ϑ56Υ͂ 

“ἃ τηδῇ Οὗ Τη6η ᾿: 510} ΡΏγΑβα5 816 τοί ἴῃ Ἴογηε ΒῈρατ]αίϊνα, θα 
ῬΥΔΟΙΙΟΑ}]Υ Ξαυϊναίςηξ, ΤΊΘΔΏΙΩΡ᾽ ἐΒΡΘΟΙΔ]}ν ΓΑ} {π|,᾿ “ἃ 5ΡΘΟΙΔ ΠΥ 
ΒΌΡΟΘΣΙΟΥ Π]8Δη,᾽ ἄς. 50 ὅορῇῃ. Ο. Τ. 465 ἄρρητ' ἀρρήτων, Ο. Ό. 1238 
κακὰ κακῶν : Οἡ [Π6 οἴπεοτῖ Παηά ἔσχατ᾽ ἐσχάτων 15 ἃ {{π6 5:10 61] Αἴϊνα 
δΔηα 1Ππεγοίοτα ποῖ σθ αν ΡΆΙΆΠΙΕΙ, ΠΟῸΡ οἔθη 50 σιοίεά. 

685. στένει, κέκοπται, καὶ κΕΙρξσοσεν πέδον : [ῃ)6 126 Πα5 οσσα- 

βοηθα αἰ που] εν, Ῥαΐ [δῖα σα 6 {π||6 ἀοαθὶ τῃαϊ πόλις 15 1Π6 
Β0Ὀ]6οῖ οὗ στένει ἀηα κέκοπται, Δῃᾶ {παῖ κέκοπται 15 ΡΕτί. οἵ 
κόπτεσθαι, “ἴο ννα11᾽ οΥ “Ῥεδΐ {π6 Ὀτδαϑί᾽ : χαράσσεται πέδον, ̓  ΠΕΥ͂ 
ΗσρΟΥ 15 {ται ρ] 64, νν11] [Πθη τεΐου το [6 Ὁ βοτα’ ψΔ1Πηρ ἀδῆςα5 
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ΝΟΤΕΘ. [ΙχΝῈ5 6η8--7οο 

ὙΠΙΟΗ Πᾶνα Ππδὶ σεαβεά. Ὑγαηϑίαία : ὅ5Π6 σγτοόδῆβ, 5Π6 Παίῃ 
Ῥεδίεη {πῸ Ὀγεαβί ; Πεὺ ΠΟΟΥ 15 {γα ρ 64. 

Θδὃς. ἐδεξάμην, [Π6 “ΠηοπηδηίδυΥ ̓  δοιϊϑί, οὗ δῇ δοΐ 72,457 ἄοῃπθ, 
ΜΏΕΓα νῈ τι56 ἴπ6 ργεϑεηΐί. 80 ἤρου τόδ᾽ : “ (ὁ γοιι 45Κ ν᾽ Επτ. ΕἸ. 
2751 ἔγνως, “γοῖ! σίιθϑ5 τίσῃς᾽ ΟΥαβϑί. 1131; ἐδεξάμην τὸ ῥηθέν, 
ἸπσσΈρυ - τ ΘΌΡΙ- ἘΠῚ 668, ὅσ: 586 8150 6 ΙΟΥ 673: 

687. ψυχαγωγός, “ 5ρ1Γ{-Γα]ϊδίησ. Ααδβοῇ. ψσοίθ ἃ ῥ]αΥ οδ]]θα 
Ψυγαγωγοί, οἵ ψΏΙΟη οἠς {ταρπιθηΐ σῆονδ {παᾶΐ 1 ἰγεαίεα {πα 
Οὐγϑβεὺ ἴ8]6 οὗ βρι τιῖ- ταϊϑιησ (Οα. 11). ὙΠΘτα ἴοο {Π6 συ] ΟΠ ΠΡ 
ννὰ5 Ὀγ ΠΠΡδΙΙΟΠ 5, Ργαυοῖβ, ΔΠ4 {Π6 Ὀ]οοά οἵ ν]οι]πὴ5 (11. 24--50). 

ὀρθιάζοντες, “οΥγἹηΡ ἰοια ᾽; 50 ἐπορθιάζω τοξο. 
δο. ἄλλως τε πάντως χοἰ, “Θ5ρΡΘΟΙΑΠΥ σζλες ἴῃ 6 ΠείΠΕΥ σοάϑ, 

ἄτο,,᾿ ψγΠοσα {Π6 σαι158] σΟη] Ποί]Οη 15 ὈΥ ἃ παΐμτα] ἸοοϑἝη655 οὗ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟη οἸηϊἰε. [Π|6ΥᾺ 1] [Ὁ 15. ἼΠΕ τᾶν 15 ματά, θοῖῃ οἡ 
411 στοιηα5, Δη4 [ςΠ]ΘΗν βίηςα] {πε σοάϑ, ὅζο. ΕἼ χαςοίν {ΠῸ βαπια 
τυσγη οἵ Ῥῆγαβα 15 ἰου πα, Ε1Π|. 473 ἄλλως τε καὶ σὺ μὲν κατηρτυκὼς 
«ον προσῆλθες, ΤπΘΔΠΙΠΡ᾽ “ ΒΡΕΟΙΔΙΠΪΥ σΖλε6 γοιι, ὅζο.᾽ 

689-9ο. “ὙἼΠα πείῃευ σοαβ ΔΙῸ ΠΟΤῈ 5116 4] ἴο 5εῖζε {πδῃ ἴο 
1εΐ βο, ἃ βυΐτη ρίεςα οἵ ᾿τοηγ. 

691. ἐνδυναστεύσας, “ῬΓΕνΔΙΠηρ.᾽ 850. ΑΡΔΠΊΘΙΠΠΟΏ 15 “ ῬΥΠΟΕ 
Οὗ 1Π6 τη] μεἸαϑὲ ὑγγαηίβ ἀπο  βαγίῃ,᾽ (ΠΟ. 358. 

692. χρόνου, σεῃ. Ταβρεοί, 11{. “1η ταβϑρεοΐ οἵ {1π|6,᾿ 1.6. "Πα 
1 ῬὲῈ ποῖ Ὀ]απιβά ἔου ᾿Ἰησεσηρ, Δοσογάϊηρσ ἴο 1ῃ6 πηΐνούϑαὶ θα ἸεΥ 
1Παΐ »Πῃοϑβίβ πᾶνδ ἴο τεΐασῃ ννιπουΐ ἀε]αγ. 

ὅ94. σέβομαι, “1 [ξ6] ἀὐγε,) 1.6. 1 {δ γ ἴο Ἰοοῖς οῃἡ {Π66,᾽ ἅσς. 
Τὴ ψοτα 15 ποῖ π508}} 7 ([ΠοῸΡ ἢ ααϊα παίαγα !]ν) σοπδβίτγαςιοα 
νΙΠ ᾿πῇ : Ραΐ οἵ. ΡῬΙαῖο, [ανν5, 7γοὃ Β πᾶσα ἡ ψυχὴ σέβεται καὶ 
φοβεῖται τό τι κινεῖν, [ΠοΡῊ τό τηαῖκο5 {Π6 ρδγβ]]εὶ ποῖ δχδοσί. 

695. ἀντία φάσθαι, “ἴο 5ρ6δ]κ ὀεγογε᾽ ἃ ρεΐβοῃ, Οὐ. 15. 377 
ἀντία δεσποίνης φάσθαι ; [15 ρῬα55Α ΡῈ 5 σοῃο]αβῖνε ἀρ ηϑὲ τα ΚΙ Πρ' 
ἀντία ἃ5 “ὉΠΡΙΘαβαπΐ νγοτ 5, “ννοτάβ {Ππαὶ᾿ νν}}} νοὸχ {π66,) νῃ] ἢ 
Τρ Ὴς οἰ Ποσννϑα ΡΕΓΠΔΡ5 βίαηα. ὅ80 θεῖον 701. 

696. περὶ τάρβει, “ ἴῃ ἔξαγ᾽ : 50 περὶ φόβῳ, (Πο. 35 ; περὶ δείματι, 
ΡΙηά. Ῥυίῃ. 5. 7δ; περὶ τιμᾷ, Ἰά. 1. 2. 110. 

698. μακιστῆρα, {Π6 ΠΘΔΠΪΏΡ ᾽5. ΟἸΘΑΙΙν “]ΘΠΡΊΗΥ, “τεαϊοιϑ᾽ 
(μακ-ρός, μῆκ-ος): Ὀπὶ {Π6 ΤΟΥ̓ΠῚ 15 βίγδηρ, ἴὉσ {Π6 νεὺ 15 μηκύνω, 
ποῖ μηκίζω. ΑΕ56Π. 15 Τοπηἀ οὗἉ {Π6568 ἀσελιέ- ΟΥ Π5 ψΠΠ Ἰπαηἰπηαΐα 
1Πίηρϑ : 1ξ 15 ρατί οἵ {Πδξ τε πάθπου ἴο ῬΕΥΒΟΠΙΥ ΜΠΙΟΠ ΠγδΥ]κ5 
Π15. Ρ᾽οίαστεβαιθ δηα ᾿πηαρΊ αίϊνε βίγ]8. 80. καρανιστῆρες δίκαι 
(Ετστη. 186), ποδιστῆρες πέπλοι ((Πο. 986), μαστικτῆρα λόγον 
(ϑυρρ. 466). 

ό99. τὴν ἐμὴν αἰδῶ, “ Τανεσθηΐ ἔδαυ οὔ 2,16): [κε σὸς πόθος, 
“Ἰοηρίηρ, 705. νου  Θα- τ΄. 202; θρῆνος οὗμός, ἐο Σὰ 390; ἐμήν 
χάριν, 1το46 ᾿πΐἴτὰ ; ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῆ, Ρ]αΐ. ἌΡΟΙ. 2Ο, ΕΝ 

700. δίεμαι : ἃ ΠοΟΠΊΘτῖς ΜΜΟΓά, σΘΏΘΓΑΙ]ν “ἴο ομαβ56 ̓  (τὰ α7267), 
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ΡΕΆΒΑΙΝ 

ὑνῖσα πιϑ6α ἴοΥ το “ ἢν (τπ ατυαγ), σταθμοῖο δίεσθαι (1]. 12. 304), 
πεδίοιο δίενται (14. 23. 475). δῖα ἴ πηθαὴβ “1 δῃσπη ̓ ς: ἰΐ 15 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΙν ἀϊβεϊηοὶ το πὴ ὃ ξίε, “μα [βαγεά ’ (δέδια, ἔδρεισα, ἄζε.), 
ΠΟ ἢ ἢᾶνα αἰ βϑιητηδ. ᾿ 

703. ἀνθίσταται, “ 5ΒἰΔ 45 Ὀείοτο,᾽ 1 βθη. : ΠΙκα ἀντέχειν χεῖρα 
κρατός, Ο. (, τόξι. 

"οῦ. ἀνθρώπεια, ΄ 1ῃ6 ννοοθϑ {Παΐ ΒεΪοηΡ ἴο πτδΏ.᾽ 
γοῦ. ὃ μάσσων. .. πρόσω, 5115 ΠΕ} ΑΥςΠοῖα] δηα Ρ]θοηδϑβίϊο : 

δ πῖνε οὗ ̓ἄαγς βίγείςῃ ασ ̓  : μάσσων, τα Α]}]γ: ῥτοΙθριῖς. 
710. ὧς, “᾿ονν.᾽ [15 θοζίοσ ἴο ἰαἶκα 1ξ 50, ἀπα ραΐ {0]] βίορ αἱ 

βάθος : οἴαγννῖβα, 1 ὡς θ6 (ΔΚ ἃ5 " ϑίηςβ, {Π6 γάρ οὗ 713 15 1655 
ῃδίατα]. 

712. θανόντα, ΟἸΟ56Ι]γ 1 πρὶν ἰδεῖν, “ 4644, Βείοτα 5θεϊηρ. 
715. σκηπτός, “Βιιδι ̓  ΟΥ “ βίου, ὈζΥ͂ δὴ ΟὈνίοι5 θα παίαγαὶ 

τ]Θρ ΠΟΥ. 
717. παίδων : Ἡοτοά. (3. 88) πηδηίϊοηϑβ ἴα νῖνεβ οὗ Πδγεῖοσϑ, 

Δ 4 (7. 2) βενθῇ οι] άγθη. 
"τὸ. θούριος : Εριὶς ΘρΙΠπαὶ οὗ Ατἴθβθ, πα Πϑίοϊς ΨΨΔΥΤΙΟΙΒ : 

“ῬοΙ,᾿ “τηϊρίγ. ; 
719. ἐμώρανεν, “ Ὀγοιρ ἢ ἴο {0]]γ,᾽ 1. 6. “ νυγθοϊκοά. 
720. ΤΠε “ ἀου]6 οτος νὰ Ὀγ ἰἸαη δηᾷᾶ 5ε6δ, [πΠ6 δὐην δηά 

1Πε Πδεί. 
722. “ Ἠε116᾽5 ρᾷβϑασο ᾿ ἴβ ΠΙ6]]θϑροηί. 866 ῃοίβ οὔ 70. 
723. Βόσπορον, “ (ὑδ{16-ἰοτὰ,᾿ ννὰβ ἴῃς πδηλῈ οὗ αδἱ ἰϑθαϑὲ [τες 

βίγαιτβ, (1) [ἢ ς σΖγαζίς ογ Καζάα, σοπηδοίηρ [Π6 5686 οἵ Αβδον ψῃ 
Επχίηθ (ΚΚΙπηπηοτῖαη ΒΟΒΡΟΓΙΟΒ): {Π15 15 σοηηβδοίθα ἢ {ΠῸ 
βίου οἵ ἴο, Αββοῖ. Ῥιοῃλ 733: (2) [88 7 γασίαγι ΒΟΒΡΟΙΟΒ, 
ΠοηηΘοΙηρ [Π6 Ῥγοροηί5 ἢ τΠ6 Ἐπιχίηθ, {πῸ βοθηα οἵ Πλδτείοϑ᾽ 
Ῥοαδί- σι αρα ἤδη μα Ἰηναά δα δογίῃϊα (Η ετοά. 4. 85) : δηὰ (3) {ΠῸ 
“ΠοἰοσῥογιΖ, σοπ οί ΡΙΟΡΟΙ 5 ἢ {Π6 Ααδσθαη. Πα Ἰαίΐϊεῦ 
15 οἵ σουτβα ἴῃ6 οὔξ Πείδ σχείεγσεα ἴο, δηᾶ αἴβο ἴῃ Βοσπορίων 
ποταμῶν, Αἰα5 884. 

724. ξυνάψασθαι, “ἴο ἰαἷκα ρατί 1η,᾿ “ΠΕΙ͂Ρ ἴη,᾿ ΠΙκα ξυλλαβέσθαι, 
ξυνάρασθαι, δις., ᾿ὰ5 (ῃ6. ρατγἶνα σεη. ὙΤΠ6 νου ΤΘοι 5. 742. 
Αἴοβϑα δ ὶν ὨΙηΐδ {παΐ (Π6. σοά5. ψγεύα Ἰβαιηρ ΧΟΥχο5 ἴο ἢΪ5 
ΤΌΪΠ : 1)αΥθῖο5 5ρθαῖςβ Ρ] ΑΙ ΠΟΥ. 

725. ΤΠ 5βιθ]εοὶ ἴο φρονεῖν 15 ΟΙΘΔΤΙΥ ΧΟΥΧΕΒ: θὰς Πα 5ἈτΙη 5 
[τ Πὰ ΤλΘΠΕΙΟΏΪΏΡ τῃ6 ὨΔΤΩΘ. 

726. ὡς 15 σαι158] : “ΑΥ, ἴΟΓ να οδῇ 866 ἴπ6 επᾶ, - γαῖ Τα]Ώ. 
Π6 νυοιυρῃι. 

727. πράξασιν, “ Πανίηρ [ἀγεά ἢ: ἃ πη1ἃ ννοσά. 
730. ὡς ἰ5 ἴῸΥ ὥστε, 845 οἴζδη ἴῃ ΤταρΡ. πρὸς τάδ᾽, “{πΠεταίογα,᾽ 

ΒΎΔΙΩΤΉΔ ΓΙΟΥ͂ σοπλῈ5 α7767 ὡς. ὙΤῊς Μ55. στένει 15. σοτίδιη]Υ 
ψτοηρ : Ῥαΐον τρῃιν ϑιιρραϑίεα στένειν. 

731. ΑὮἢ ἴογ [ῃΠ6 φοοάϊγ δἱά απᾶ ἀδβίβηςε οἵ οὐὗγ ποϑβί "1. 6. 
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415 ἴοσ {πῸ Ῥζανε βο] ἀϊουβ ΠΟ Πᾶνα Ρεγιϑῃθα ! ὦ πόποι, “Οαί, 
415 "᾽ {πε ἀϑ88] Ἐρὶς ΘΧοΪδτηδτΊοη. 

732. οὐδέ τις γέρων, “ΠΟΥ 15 ΠΥ οΙἀ τηδη [Δ ΠΊΟΠΡ᾽ {Π6Π|];᾽ 1. 6. 
6. ψΠΟΙῈ νου Πᾶ5 ρευίϑῃεα᾽ : πάντες νέοι, ἃ5 ἴΠ6 500]. 
ΤΡ Εν σαγβθ. ὙΠοΓΕ 15 η0 Θά ἴοἐ επιθπάαιίοη. 

733. μέλεος, 1. 6. ΧΕΥΧΕΒ. 
34. μονάδα... . ἔρημον, “ ΔΙοηε᾽.. .. “6 ἀδβοϊαία,᾽ ἀῦα πδίαγαὶ 

ἘΧΑΡῬΘΓΔΙΙΟΩΒ: “ΜΙ Βαϊ ἃ Πα [{],᾽ Πα δα. 
735. ποῖ (ποῖ ποῦ), ἸἀἸοπγαίϊσα ν᾽ νν [ἢ τελευτᾶν, ΠΥ) ΡΙγΙησ τηονα- 

τηθηῖ. (Οἱ, ΘΌρρ. 603, ποῖ κεκύρωται τέλος ; (Πο. 528, ποῖ τελευτᾷ 
.ν λόγος ; 10. 1075, ποῖ δῆτα κρανεῖ, ποῖ καταλήξει . .. μένος ἄτης ; 

οἵ, αἰβο θεῖον γ87. 
736. γαῖν, ἃ ὈαΔι ἃ] δηα σογίαϊη Ἐπιεηάαίοη οἵ Αβίζαενν ἴῸΣ 

Μ595. ἐν, εδηα αἱ Ῥεϊηρ ΤΟΡΊΌΠΑΓΙΥ σοηΐαδεα ἴῃ Μ595., ΨΉΠ6 γ 
ΘΔ 5} ἀἰβαρρεαῖβ νν ἤδη (45 Πευθ) ἰἴξ σοπηεβ πθχί {Π6 νϑΥῪ 5117}118 Ὑ 
Ιειτοῦ ν, ΉΙΟἢ ἴῃ Μ55. Πᾶ5 ἃ 141] θεῖον {Πα 11η6 Πἰκα μ. 

"38. στάσις, ΄ ἀἸϑριίε.᾽ 
739. χρησμῶν πρᾶξις, “ΠΠΠΠΙΠηΘης οὗ {πεῸ6ὶ οὔδοῖθβ᾽ : Ηετοά. 

ΤΠ ΘΠ ]ΟΩ5 Δ ΟΥ̓ΔΟΪΕ οἵ “ Βακὶβ ᾿ [ογείθ! ηρ της ν]Ἱοΐοτν οὗὁὨ 54]4 1115 
(δ, 77): δηά ἴννο οὔδοϊθβ ἀροιΐ {πῸ6ὶ αἴθ. οἵ Ῥεγϑίδηβ ννῆθῃ 
Μασγάοηϊοβ νγὰ5 [εἰς τη Βοϊοίϊα (9. 42, 43). 

41. ΤἼΘ ἘΠΊρΡἢΠΔ515 15 Οἢ διὰ μακροῦ χρόνου, 45 {Π6 οτάοΥ (ἀπά 
ΘΘΏΘΓΑΙ 56η56) 5ῆοννβΒ. ηὔχουν, οἴΐξεη, 45 Ποῖθ, οἵ σοηπάεπηΐ οὃχ- 
Ῥεβοίαίοη ΟΥ̓ ΠΒΟΡ6, 85 ΜῈ}} ἃ5 οἵ οοηῇάβῃηϊ βρεεςῇ. 

742. συνάπτεται : 566 724. 

745: ἱρόν, “ϑαοτεαά᾿ ἰο Ροβθιοῃ, 750 : ἤβῆσα οδ]]οα ῥόον θεοῦ, 

74 
747. μετερρύθμιξε, “5ίτονε ἴο σΠδηρο,, ΨΊΠ ΡΕΥΠαΡ5 ἃ ποίϊοῃ 

οἵ τογγεεΐίγιο, ἃ5. ἴῃ Ῥύοιη. 243, ὧδ᾽ ἐρρύθμισμαι, “1π5 ἀ΄ὴ 1 
οΠαβίεηβα. 

48. περιβαλών, 1. 6. τὸν πόρον, " Πανίησ ὈοιΠα ΠϊπῚ ΠΠ Πδπι- 
ΤΊΘΥΘΩ [εἰτοτβ.᾿ περιβάλλω (1Π|Κα εὐ) ε2)1410) τα]κε5. θοίῃ σοηϑβίσιο- 
τοη5, περιβάλλειν δεσμοὺς δούλῳ, ἀπ περιβάλλειν δεσμοῖς δοῦλον. 
50 (Πο. 575-Ὁ, νεκρὸν θήσω... . περιβαλὼν χαλκεύματι. 

749. δέ: τηϊϑρίαςεά. 
οὐκ εὐβουλίᾳ, ΕἸἸΡἢ 6 ΠΊ15Π1, ΓΕ ΑΠῪ τηθαηϊησ “1 ΠΪ5 [0]]γ. 
751. πλούτου πόνος, [1{. “ 101} οὐἨἁ ννε Δ]. ἢ,᾽ 1. 6. “ 101] -νοῃ να δ] ἢ. 

50 (Πο. 137 ἐν τοῖσι σοῖς πόνοισι χλίουσιν μέγα ; Ἐπ᾿. Ιοη τοδὃ 
ἄλλων πόνον εἰσπεσών. 

745-52. ΤΠ Ψ)ΠΟΪ6 οὗ {Π1|5 ρΡαββϑαρξ 15 ᾿πίθυθβϑδίιηρ, [Γ σοπῃρατθα 
ψἢ Η δγοδοίοϑ᾽ δοσομηΐ (7. 35) οὔ [πε σπαϊηϊησ οὔ Π6 ΗἩ ε]]Ἐβροηΐ, 
νυ τ τ6 ἢ ἰονναγάς ἴΠ6 επὰ οἵ ἴΠ6 κί ἢ σθηΐζαγυ, 5ΟΠΊΘ 5ἰΧίΥ Ὑ6Α 5 
Ἰαΐου {πη {Π6 Ῥεῖβϑαθ. ὙΠε Ὀτιάρε βοοῦ δίϊεσ [πΠ6 σοηῃϑίγαοιςοη 
ννὰ5 ὈσΌΚθη ΒΥ ἃ βίούπη. παῖ Χοῦχεβ 414, Ηετγοάοίοβ [6115 ἃ5 
ΦΌ]]ονν5 : “ὙΤΠθη ΧΟΥΧΟΒ..... νγᾶ5. ἘΧοθθαἸ ΡΥ ΔΗΡΤΥ: δηᾶ Ῥαάδθ 
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{Π6Π} βοοιῖσα ὑπ6 Η 6]]ϑροηΐ ἢ 300 Ια5Π65 δπα ἰδὲ ἄονῃ ἃ 
ῬδΙΓ οὗἉ [εἰτευβ ᾿πίο ἴΠ6 5δεᾶ. 1 πᾶνε πεασζα αἷβο πὶ πε βεπξ πΊθ 
ἴο Ὀταηά 1π6 Η ἸΙθβροηῖ. Ἠδ Ρδάβ ἐπθπὶ ϑαν, νΏ116 θεαϊηρ ἴΐ, 
{πΠ656 Ῥαυθατίδη δηα ᾿ηΐαίπαιθα (ἀτάσθαλα) ννοτά5 : “ἼΠοιι ὈΙ ΟΣ 
νναΐθύ, {ἢν πηαϑίθυ ἰὰγ5 {Π15 ῬαΠΙΒῃπηθηΐ οα {π66, σίηςα που ἀἸα 5. 
γν ΤΟ σ᾽ ΠΙΠΊ, Πανὶηρ σα ἤδθγεα πὸ Πατπὴ ἔγοπη Πΐτπ : αηα ΧοΥχαβ {Π6 
Κιηρ᾽ Μν1}} ρΡᾷ55 ονεσ ἴπθε ψῃθι ΠοΥ ἔποι νν1}} ΟΥ̓ πο ! Τ᾿ 

1 15. οἰδαῦ {παὶ ἴῃ Αδβοῆυ]οβ {π6 ἡ Πα η5᾽ (745), ἴῃ6 “γοῖε᾽ 
(72), ἴπ6 “τἰνείίεα ραΐμνναν ̓  (71), δῃᾷ (6 “ Παιηπηοῖ- ουσεα 
[εἰἰετβ᾽’ (747) δῖβ οὔἱὺ ριοϊιγεβαα δηα ἤριυγαίϊνα ἜΧΡΥ ΘΙ ΟΏ5 
ἴοῦ 1πΠ6 ὀγζάσο ο7 ὀοαΐδ 157. ὙΠΙῚ5 15 ρΙαῖη Ποπὶ ἴΠ6 ἢτῖϑδί 
τηδηΐίοη (71), “ σαβίϊησ οἡ {Π6 564᾽5 πθοὶς ἂς ὦ γοῖδ ἰῃς τἱνείεα 
Ῥαΐμνναν,, γγπασα {Π6 Πσυγαῖνα σΠπαταοίοσ οἵ {Π6 ρἤγαβα 15. οἰθαῦ 
ΔΛ ἜΧρ οῖ, ΤΠ ΡΟΡυΪΑΓ ἔδπου ἀενεϊορεά (1η Αϑῖα οὐ ἘΣ ΓΟΡΘ) 
1π6 σΠΙ] Ι5 ἢ 8165 οἵ 1Π6 ϑβοουγρίηρ, Ὀταηαϊησ, Δηα τηδίοτγια! 
[ειεγβ. [ξ Χοῦχαβ μαα ἄοῃα δὴν οἵ ἴπεϑ6 {πϊησδ, Δ Θβοῆυ]05, 
ΥΩ σ᾽ ΕἸΡΐ γϑαῦβ δῇζεσ {πΠῈ6 ενεηΐ, νου] πᾶνε Πεατα οἵ 1ἴ, δηά 
σεγίδ! ]ν νου] πανα πηδάδ {Πα τηοϑβί οἵ [Π15 ργεροβίεσοιϑβ ᾿ηξαία- 
αἰἴΐοη. Ῥδγιου δ ]ν ποι ΘΔ 16 15. 1 {πᾶΐϊ οἵ {Π6 δριιϑῖνα βρβεοῖ 
ἴο ἴπ6 Η]]εϑροηΐ {πε ροεῖ βϑαν5 ποίῃϊησ, ἱπουσῊ ἴῃ 5. Ππαηα5 
1Π15 νου] ἤανα θεθη δρί δηα ἔδσί!]α τηδίθυα!. ὙΠ ΟὨΪΚ νοτα5 
{παΐ Ἔνεῃ {πε ᾿βαϑὲ τεϑθηλ}]6 ΔηΥ Ρατί οἵ Ἡεγοάοίοϑβ᾽ βίον 808 
πέδαις σφυρηλάτοις (747) : ἀῃᾷ {πεγα {πΠ6Ὸὶ ΨΠΟ]Ὲ βεηΐθηοβ 5Πονν5 
ὉΠ ΘΠΙΔΌΙΪν Πα {πεν ἀγα 214 ελαϊγι5 πυλήοϊ ὀίηα {16 δοαΐς ἰηῖο 
ἃ κέλευθος ἴοΥ [Π6 ἀ΄πιγ. Απά δνβῃ [Π]5 15 ἃ ροείϊς βχαρϑεγδίιοῃ : 
[οΥ, ἃ5 Ἡ ετοά. μ᾿ πη561} [6115 15, [ηΠ6 τορε5 ψεῖε οἵ ἤαχ ἀῃὰ ραρυσαβ 
-τ-5 οὗ σοιῦδ8ε ΤΟρ65 πηπδὲ πᾶνε Ὀθθη (7. 36). 

755. ξὺν αἰχμῇ» σΟΠΊΤΊΟΠ ΡΟΕΙΪΟ τι56 ἴου ἀδί. 1Π 517. δίοημθ. 50 
ΘΟΡΉ. Ο. 7. 17 σὺν γήρᾳ βαρεῖς ; Ο. (. 1663 σὺν νόσοις ἀλγεινός ; 
ς. νετρ. Αβῃ. 6. 359, πιδατα σέχΖ νεϑίβ βτανδίμηι. 

756. ἔνδον αἰχμάζειν, “ ἤσῃί5---αἱ Ποιη6,᾽ Πέτα {π6 ροϊηΐ οὔ ἴῃ 8 
ΡῬῆταβα σοηϑιϑίβ ἴῃ ἴΠ6 ἸΤΌΠΥ οὗ 1Π6 οολγακζο1071 271 Ζ677715.; ἃ 
βοΐ οὗ εἤξοϊινε οχγπιούοη. ΕΧδΟΙΪΥ 50 (1]. 5. 253) ἀλυσκάζοντι 
μάχεσθαι, “το ἢρῃϊ 5ῃ1γὙκΚΊηρ ᾽ Ξε “ἴο 5ῃιτης {πε Πρ. 

750. σφιν: ὈΓΟΌΔΌΙΥ μετα ἀδί. βἰηρ., δἃ5 ἴΠ6 βοῃο]αϑί ϑαγ8. 50 
ΟΙά. ΚοΙ. 1490, ψῇετγα Ῥτοῖ. [60 Παβ ἀἸβειββεα {π6 ροϊηῖ. Ἠβ 
αοίε5 Ηοηπι. ΗἩγπΊη. 19. 19, δηα 30. 9, 8Δη4 ΡΙπά. Ρ. 9. τι6; 
ΠΟΩ6 οὗ {πΠ656 ᾿πϑίδηςε ἀγα χογιοίηοίτσ, Ὀὰϊ ἸΏ. 811 [Π6 5271... 15 ΤΟΥ 
γαίμγαί. ὙΠΕ βαπα 15 {Γπ6 Πετα. 

γ76ο. ἐξεκείνωσεν, “επιριϊε4,᾽ “τηΔάς ἄδϑβοϊαίθ. ὙὍὙπε ἰογπι 15 
Ιοηΐο, νυ ἢ ἀϊαϊαοὶ ταρσι]α ] Πᾶ5 κεινός ἴου κενός. ὙΠῸ Ιοηϊς 
ΟΥΠῚ5 ΔΥῸ ΠΕΠΊΘΓΟΙΒ ἴῃ {Π15 ῬΙΑΥ͂ : πον τ Οἢ 15 ἀπε ἴο {Π6 δαζίν 
αἴαίε οἵ τπε ραν (1π6 οἱάδθσ Αἰθϊς νγαϑ οἴ οβεὶν 411164 ἴο οη]ς), πονν 
παι οἢ το [Π6 ΔΕ] ΠΡοταΐα σποῖςα οὗ {πα ροεί, ἴο 158 Τοηΐο ἴῃ ἀβδ]]ηρ᾽ 
ΜΙ] ἃ Ῥαογϑίαῃ βίοσγυ, 15 οί οασίαϊῃ. 566 ποία οὔ 10. 
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62. οὗτε, ΕΙς τε]. ἔογ Αἰεῖς οὗ, οὗπερ, ΟΥ̓ ὅτου. 
763. μηλοτρόφου, [ῸὉΓ ο ἸεηρΊΠαπεα Ὀαίογα -τρ- οἵ. ἀποτροπήν 

217. 
γ65 544. ὁ 1Π6 115: οἵ Ῥεύϑβίδη Κίηρβ 5εῈὲ Αρρεπῃαϊχ. 
ἡγεμὼν στρατοῦ: 1Π6 ζΖ7ρ᾽ 1ῃ {ταρεαγ ] 15 ὈῪ ἃ τρί] Υ σοπν το ἢ 

{Π6 στρατηγός, στρατηλάτης, ταγός, ἡγεμών---4}} τη 1181 ἸνΟΤά5 : 
Δ η« {Π6 ΡΕΟΡΙςα στρατός. 

66. τόδ᾽ ἔργον, 1. 6. {Π6 εϑ[Δ Ὀ]Π5Π πη πὶ οἵ {Π6 51 6516 βπΊρΡΙγα. 
"θη. “ἘῸΥ ψ]βάοπι γα]6 αὶ Π15 5ριτ ἡ ; Πα 15 ῃοῖ παπιθα, θαΐ {ΠῸ 

56Π0]. 5αγ5 “γίαῤἠγεέ)ιες, απα [Π6 ΡΏγαβΘ 15 ΒΕ ΡΡοββα Ὀγ 50ΠῚ68 ἴο 
ΒΕ ἃ τείδίεηςα ἴο {πῸὸ πᾶηπι6. 866 Αρρεῃᾶϊχ, δ 1 

φακοστρόφουν. 1 Πᾶνε σἴνεῃ ΡῬοΟΥΒΟΠ᾽5 εἱπθηάδίοη : Μ55. τοδα 
1η6 Τοῖς ἀπδυρτηρηοα [οΥΠῚ ; 566 ποίβ οἢ 19. 

γόρ. Κγτοβ. “πηδάβ ρεᾶςβ [ῸΓ 8}} 5 ἔποπα ς᾽ ΌγῪ ἐπαϊηρ {πῸ 
Ἰοηρ᾽ Β: Γι 1916 ((οΥ ἃ παπάτεα γεαγ5) θεΐννεθη Μεά65 Δηα Ῥεουβίδηϑβ, 
δηα Θϑια ὉΠ 5 Πὶπρ' 16 πεν Ρεγϑβϑίδῃη ἰιησάομη. 850. Χεπορῆοη 
το]αΐεβ {π6 ἀγίηρ ψογάβ οἵ Κυτοβ: “1 8ᾶνὺν ΠΊΥ ἔπθη 5. τηδάς 
ΠΔΡΡΥ ὈΥ ΠΥ «αἰ, δη4 ΠῊΥ ΘΠ ΘΠ1165 ΒῈ θα π6α ̓  (ΚΥτορ. 8. 7. 7). 

770. Λυδῶν, τοίδυσίηρ: ἴο {πΠ6 δἰτιρσὶα ἢ Κτοῖβοβ, Κιηρσ οἵ 
1 γαϊα (Ηετοά. 1. 73--92). 

772. ὡς εὔφρων ἔφυ, 1|. “Πονν σσδοίοιιβ Π6 νγὰβ ἴο τ15,᾽ 1. 6. ἡ 5ΒΈΟἢ 
ἔανουγ ἢς 5ῃοννεά τ15. ὍΤΠα φοηΒιΓποτοη 15. Ερὶς (πα σοιηη 0 
ἴῃ Ὑταρσρ. 4150), 6.5. χόλος λάβεν, οἷον ἄκουσεν (1]. 6. 166), αἵματος 
εἷς ἀγαθοῖο... οἷ᾽ ἀγορεύεις (Οἀ. 4. 611), φὰν δέ τιν᾽ οἰδε που σ Ὁ 
κατελθέμεν, ὡς ἐλέλιχθεν (11. 6. τοδ). Τὴδ ΕΧΟΙΪα τη ίουυ οὐ τοὶ δεῖνα 
βϑῃΐθῃοα ρῖνεβ ἴῃ σα! ν (η6 γέαφοι ἴοσ {ΠπῸ βιαἰοπηθηΐ ἴῃ {Ππ6 
ῬΙΙΏΟΙΡΑΙ οἴδιιβε : 50 {παΐ “πον σσδοίοιιβ μ8 νγὰ5᾽᾽ ῬΕβοοπη65. δα ]- 
νδθηΐ ἴο “ ὀεεαιέδε Ἦ6 νγὰϑ 50 βΊδοϊοιιβ5. 

774. Μάρδος 15. πο ἀἄοιθὲ πηϑδηΐ [οΥ ἴΠ6 Μαρίδαῃ ρτείθπα θυ 
ΜΠΟΠπὶ Ηετοά. 6 4115 ΘΠΊΘγα 15 ; πα [Π15 Ἔχρδῖηβ ΨΥ ἢδ 5 ΠῈΥῸ 
(4116 αἰσχύνη πάτρᾳ, ἄς. ῬΟΒΒΙΌΪΥ {Π6 σοιτεοίου οὗ Μ 5 τίσῃϊ 
ἴῃ τεδάϊησ Μάρδις (ἃ5 ΠΕ τηιϑί Πᾶνα τηθαηΐ ὈῪ ΠΙ5 ἐσ νυις6 
ΟνοΥ οσ): Ραξ 1 Πᾶνα Κερί {πῸ Μ9. ἰουπΊ, ἃ5 {ΠῈ γα 15. ΠΟ σογίδ! ηΥ 
Δ θουΐ ΑἜϑοἢ.᾽5 Θρ 6 Πησ οὗ {[Π656 ΠδΠη65. 

75. Ἡετοάοίοϑ᾽ βίουυ 15 ἰπαξ δἱὶχ Ῥοσβίδῃβ, βιιβρβοίίηρ {πΠαΐ 
ΘΙΠΊΘΓ͵ΓΑΙ5 ννὰ5 ἃ ΡΥείεπαθσ, σοηβριτεα το Κα} ΠΙηλ: {παΐ 1) ατεῖοβ 
7οϊπ6α {Ππεπη, θθοαπια {πεὶγ Βο]δϑὶ ἀπ πηοϑί δεῖνα πηθιηθευ, δηά 
{ΠΕ ῚΓ Ιεα ἄοτ, ἀπά οδυγὶβα οὐ {πΠ6 Ρ]οὶ βιισοθϑϑία!γ. Αποίπου οὗ 
1πΠ6 βενθὴ νγαὰβ [πίδρἤθσηθβ, πο ἀοα 1655 γαργεβεηΐβ {Π6 σδΠη6 
τΔ (ἴῃ [Π6 βίου) δ8 Αδβοῦγ]οβ. 68115 Αὐαρῆτεπθβ. (566 
ΑΡΡδπαῖχ, ὁ 1.) 

γ76. ἐν δόμοις. ὙΠΟ βενεῃ πιθη ῬΟΪΑΪν ραβϑθα {πΠ6 ριιαγάϑ ᾿ηΐο 
1πΠῸ6 ραϊαςε (Ηετγοά. 3. 77) δῃά 5]ονν ἴῃς Μαρίδηβ. 

777. χρέος, 11{. “ΤΕ αΙΓΕ ΠηΘηΐ ,᾿ 50 ΠΕΙΕ " οΠῆςς;,᾽ “ ἀίγ.᾿ 
ξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν, ΟἸΘΑΥῪ {Πς6 ΟΠΕΙ 5]Χ σοηϑβριταίουϑ. 
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78. ΤῊΪΒ 11π6 15. σοῃἀθηηηθα Ὀγ {Π6 560]. οὐ {π6 στοιπα ὑπαΐ 
Τλατοῖοβ βασοθθαθα τὸ {π6 ἰἤτομθ δέου [ἢ 6 βυρργθβϑβϑίοι οὗ {πῸ 
Μαβρβίδηβ. [1 15 ΟὈν] 5] ᾿πηροβ51 016 {πΠαὶ Αθβο. ψνσοίθ 1 μθτο, 
βίηςθ ᾿Αρταφρένης σου]. ΠΟΐ ΤΘΟῸ͵ 50 500 αἴζευ 776; ἴξ ἄρας ποῖ 
510 Δ Κηοννῃ νογϑίομ οὐ {πΠ6 ϑδίοίν : αῃὰ Μάραφις οσοιτ5 πο- 
ΠΘΥΘ εἶδ. [{ Ἰοοῖκβ πηοσα {6  ἀπρ]οαίίομ (ἢ ἃ αἰ δγεηΐὶ 
ΟΥ σΟΙΤαρΡ Θα παπιθ Μάραφις) οἵ {πΠ6 Ῥτθνίοιιβ. ρβϑϑϑᾶρε 774-06, 
ὈΠἅΘΥ {πΠ6 πηϊδίαιζθη ἰάθα ἴπαΐ “Αταρῆτεμθθ' ϑιοοθθαθά 
“ΜδΙΑΡἢΪ5. 

779. πάλου, “Ἰοΐ.᾽ Ἡτοάοίοϑ᾽ βίον 15 {παΐ {Π6 βαενθῇ Ῥουϑβίδῃβ 
ΔΙΓΕΥ αἰβροϑίηρ οἵ ΘπΠηογα 15. δα {τοι 0]6 το βϑίι]α νμ]ο ἢ 5Που]ά 
Τα] : δηα ἀξοϊαδα τΠδΐ {πΠ6 [γοης 5που]α ρῸ ἰο {πΠ6Ὸ ομθ ψῇοβε 
ΠοΙβ6 ἢγϑί ποῖρῃθα δ 5 ηγ1|56 : {παὶ Τά γθῖοβ, νΠ αἱ οὗ Πῖ5 
στοομη, σοηἐτινεα {Ππαΐ Π15 ΠΟΙ͂ 5ῃου]α ΠΟΙΡΉ, δηα 50 σοί {Π8 
Ἰπηράομι (Ηετοά. 3. 85). 
να σδηπηοΐ ϑᾶὺ ἴΐ {Πη15. νγὰβ Δαϑοῃυ ]οϑ᾽ νοῦϑίοη, ρΊνθῃ ΠΟΙα 

νΔΡΊΘΙΥ (45 1 νου] Ῥ6) ἴου ἀἸσηϊν ἀηα Ὀτγανὶν : θαΐ πάλος 5115 
ΒΟΙΠΒ 5110 ἢ (ἀρ δγθηί]ν) σμδηςα βει]οτηθηΐ ἴῃ 1) ΘΙ οϑ᾽ αν οι. 

τοῦπερ, ΕΡΙς τοϊαίϊνα τοῦ, 5 οἰΐθη. 
780. πολλά : ΤλΆΓΕΙΟ5 πηδ 46 ἜΧρϑα!οη5 ἀρϑιηϑὲ ϑαῖηοβ (ΗΠ εσοά. 

3.130), ΒαΡν]οη (3. 150), ϑου δ η5. (4. 1), τας δἀηα Μαςοο- 
ἀοηΐα (4. 114), {π6 Τοῃ]δη5 (5. 28 544.), Ἐρυρὶ (7. 1), δῃᾶ ἤηδ]ν 
ατεοςε--ἰῃθ να ΠΟ ἢ εηαεά αἱ Μαγαίμοη. 

δι. “Βαεΐ 0 1] 50 αἶγα 414 1 Ὀτίηρ οἡ {Π6 οἰγ ᾽ : [π6 Ῥδίη αν 
οΠαϑίεπηεα δηά ᾿παἀδαιμπαία θοαϑί οἵ Π)λάγεῖοβ 15. ἃ ΟΥ6] ϑϑίγα Οἢ 
1Π6 ρΡατὶ οἵ τπ6 Αἰ πεηϊδῃ ροεῖ. 80 αραΐῃ θεῖον 786. 

͵,82. Μ55. Πᾶνε νέος ἐὼν νέα φρονεῖ. [ἰ 15 οογιοοναἼε {παῖ 
Αδβςῃ. ψγοίβ ἤπθσα {Π6 Ιοηϊς ἔογπΊ ἐών, Οἡ {Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΙῈ Ἔχρ διηθα 
Οἡ 19. Βαΐ 1 15 Ρϑύπαρβ οὐ {Π6 ΨΟ]6. ποσὰ ΠΠτε]γ {Ππαΐ 1 ννὰ5 
ἃ ΠΟΥΤΕΠΡΕΙΟΙ ρευπαρ5 ἀπθ ἰο δοοϊάδηϊΐαὶ ᾿πνευβϑίοη οἱ ὧν νέος, 50 
85 ἴο τεδα νέος ὧν. 

νέα φρονεῖ 15 4150 πητ|51141], ἃ5 ἴΠ6 5ῃοτί α 15 ἰδηρι: ΠΕ η6α Ρεΐοσα 
-φρ- ἴῃ α7ιοΐ672 νγοτ. ΤΏΠδΓΘ ἀΓ6 Πλὴν Ἰηϑίδησαϑβ οἵ {Π6 ἰδηρίηῃεη- 
ἴὴ5 Ῥείοσα τρ-, πρ-, κὰ-, πλ- ἰὴ 1Πῃ6 ϑα776 γγοτσα, 566 ποΐβ οῇ 217. 
Οἡ (ῃ6 ψῃο]θ, πόννθνϑσ, Π6Υ6 566 ΠΊ5 ΠῸ βυΐήημοϊθηΐ γεᾶβοῦ ἴὸ 
σμδησε {Π6 Μ5. ογάθεσ. Ὅῇα τηθδηϊηρ 15 ἡ Παίῃ γουηρ Γπουρ ΐ5,᾽ 
1. 6. Κκαϑδἤ Οη65. 

",δ5-6 οἸδα τ ΤΊΘΔΠ5 “ 81] οὐχ Ιοβ565 φημ ἑοροί6γ ἀο ποί βδαια] 
Χοτχεθ᾽ ΟμΘ᾽: ἴῃ 1Π6 58 1Πη6 5ρ|Γ{ 85 781. 

ἡμεῖς ΠΊΘΔΠ5 [Π6 11π6 οὗ ἸΚ[Ώ55. 
τῶν, τί οὖν. ΤῊΙ5 ΠΙδίτι5 τῃ8 ΘΔΙΊΙΟΥ ἘΠῚ ςοῖτθοῖ Ποῖα δηά 

εἰβεννμεσθ. Βυΐς Μ55. δῖνε τί οὖν, ΠΕΡ. 208, γο4, ΕΠ]. 902 ; 
τι ἽΑιδου, ΑΡγρ. ττι5; ; τί εἶπας, ΘΟΡΗ. ὙΤΔΟΙ. 1203; 50 Ιῃ Θοπηοαγ, 
τί οὖν, Αςἴ.. 358 ; τί ἐχρῆν, 540; ἃῃᾷ ῬΤΟΡΔΌΪΥ {Π6 ᾿σοηοα ΜΙ τί 
νγὰ5 Δ]Π]Ποννεα ἘΧοθρί ΟΠ Δ] ]ν, Ῥατεϊου]ατν ἢ ἴῃ ΘΟΙΙΟΘΙ 141 Ρταβ65 {τὸ 
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τί οὖν τί εἶπας; ὙΠΕῈ ποη-ο]ϑῖοη οὗ ἤπα] ποτὶ ἰοία ἴῃ ἀδίϊνοβ 
5ῃοννϑ5 [Παΐ ἰο {πῸ ατεεῖκ εαγ ᾿ἴ βεειηθα αἸἤεσεηΐ ἔτοτὴ οἴ ΠῈῚ νον ]5. 

γ88. ΕῸΥ ποῖ ΨΙ τελευτήν οἵ. 735, ὙΠΕΓΘ {Π6 ΡΏγαβα 15 5ο1η6- 
ναί βἰ τη ]ασ. “Δ ΒΙΠΕῚ ἀοβί ποι Ἰδδα {ΠῸ εηὰ οὗ {πγ ννοσγαὰβ ὃ 
Εἰαθογαία δηα ϑίαΐεὶν ἔοσ ἦν μδΐ 15 γου τ ΡΌΓΡΟΒΕ ἴῃ {Π658 ννοτγαϑ ἢ 
ἃ σ6ΠΈ16 σα πη θυ τῃδὲ {ΠῸῪ νναηὶ σατζοθ ο71 ἔλε 227 65ε7ιέ εγ1515, 
δηα ποῖ Ῥεύβίδηῃ Πἰβίουνυ. 

ἐκ τούτων : ἸαϊἸοπηδίϊα : ἡγ6 σαν “ Ζ71 [Π15 σαϑβα.ἢ 
7900. τόπον : 80 χθονὸς πᾶς τύπος, ἘΠῚ. 249. 
701. ΤἼδ σοηῃϑίγποιοη, 15 ἃ ἀο10]6 σοΠμ ΠΟ Π4], “1 νοι 5Που]α 

ηοΐ ΤλΑΥΟ. . .,» ποῖ Ἔνεὴ {πουρῇ {πΠ6 Ῥεγβδίδῃ ποϑί 6 Ἰαυρου, 1. 6. 
εἰ... Μηδικόν ἀδρεηάδηί οἡ εἰ... τόπον. εἰ (Δ Π ΔὴΥ τα]αίϊνα 
ννΟΤ) ἀγα ᾿οἴζαη ἐοαπα ἴῃ [Π6 ροεῖβ νἹῈΠἢ 5.10].» νν ΠΠ6 ἴῃ Ατς 
Ῥίοβθ {ΠῸῪ σεααίγα ἴο θῈ σοπηροιπηαθα νν] ἢ ἄν. ὍὙΠΕ ἀ58 15 ΕΡὶς. 
ΟΠ εἰ κρανθῇ πρᾶγμα, ΘΌΡΡΙ. 92; εἰ προδῶ, ἘλπΠ|. 234 ; ὃς νέος 
πέσῃ, ϑορΡῇ. Ο. Ὁ. 305. 

ΑΚ ἴο {π6 σμδηῆρε στρατεύοισθ᾽ ... ἢ), ἴῇ 15. φιιϊτ6 σΟΠ ΠΟ Ἔνθ 
ἴῃ Ρτοβα ἴο ἢπά {Πϊ5 Ὀσβαὶς οἵ βεαιθηςα. 

794. ὙΠΟ τρα]]ν τὶ ἢ Ιαπ5 ἴῃ τξαοα ἃ16 ἃ ἔξνν 5Π18}] ρ] δ! η5 : 
Ατεῖοα ἴῃ Ῥαγισι]αῦ 15 ΡΟΟΥ 501]. 

γος. “Α ρῥίςκβά ἕοτεβ, νν6}1-ρροϊπηίθα, 514] ννε βεηα ἐοσίῃ. 
709. περᾷ, “15 ΟΥΟΒΒΙΠΡ ̓  : ἃ5 [Π6 ΠΊΘΘΒΘΠΡΟΥ ἀΘΒοΥ]Ὀ 66, 5ο8-1|, 

βαυίηρ, ἥκουσιν ἐκφυγόντες, “ΠΕ Υ Πᾶνα ΠΟΠΊΘ.᾽ 
801. θεσφάτοισιν : 566 ποία Οἡ ΟΥ̓́ΔΟΪ65 730. 
802. οὐ τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ, “ ποΐ ΞοΠΊ16, νν] Ποὺ {Π6 ταϑί,᾽ Τα Ἰουδαίας 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩ ΤῸΓ “ΟΠ6 ΔΠη6 8]}᾿: Ηετοά. 1. 139 τὰ οὐνόματα οὐ τὰ 
μέν, τὰ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως : Ρ]αΐο, [μανν5 797 1) ἐν ὡς ἔπος 
εἰπεῖν οὐ τοῖς μὲν τοῖς δ᾽ οὔ (61 ΤηδῪ Αἰπιοϑί 587 [ἢ Ἔν οΥῪ 51η5]6 
οδ56 ἢ). 

8ο4-6. Αἴεγ ϑδ]ατηῖς Χοῦχοθ ννγεηΐ δος ἴῃ ἰουτου, ἰθανίησ 
Ματζγάοῃϊοβ ψ ἢ ἃ βαϊθοῖ ἔοσοα ἴῃ Βοιϊοίϊα (Η τοί. ὃ. 1οο--7). 

δου. ᾿Ασωπός, τῖνεῖ οἵ Βοϊοίϊα, ἤοννίησ Ν. οἵ Ρ]αΐαϊα, 1ι5ὲ 5. 
οἵ ὙΠΕΡο5 αἀπᾶ Οτόριβ, πε βαϑὲ ἰηΐο [ΠῈ6 βίγαϊί5. οὐ ποῖα, 
Τουταϊηρ ἰατο αν [Π6 θουπάδτν οὗ Βοϊοίϊα δηα Ατιϊοα. 

8ο6. πίασμα; “ ΕητΙΠ ΠΠηΘηΐ.᾽ 
8ο7. ἐπαμμένει : ΟΥ̓ ΞΥΠΟΟΡΘ οὗ ΡΓΙΕΡ. 566 ποίε 5.72. Α5 τεραγάβ 

1Π6 ΡΙΌΡΠΕΟΥ, ΓΘ ΙΟ5 15 ἀδυκὶν ΠΙπτΙηρ δ {Π6 Ὀδίι16 οἵ Ρ]αἴαὶαὶ, 
Πδχί γθδῦ Β,6. 479. 

8ο9. θεῶν βρέτη : 45 αἱ ΑΡῬαὶ 1πῸ Ῥοτβίδηβ θυσγηΐ {Π6 ἰεπρ]6 οὗ 
ΑΡοΪΪο, Ηετοα. 8. 33, αἱ Ῥο(ἀαῖα, ἰθρ]Ὲ οἵ Ῥοβεϊάοη (14. 10. 
129), Πα ἜβΡβοΙδ ΠΥ 411 {Π6 ᾿θΡ]65 οῇ ΑΚΙΌΡΟΙΙ5 οὗ ΑἸ Πδηβ (14. 
10. 53), απα Ἔβνβὴ Περῃοὶ (14. 9. 42). 

811. ΝαδΙγΥ {Π6 βαῖηα [ἴη6, οὗ (Π6 ατδεῖςβ αἱ Ττου, Αρ. 527. 
δ1ς. Μ55. τοδᾶ κρηπὶς ὕπεστιν ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐκπαιδεύεται, οἵ ννῃϊο ἢ 

ΠΟ 56η88. οδῇ 6 πηδάβθ, 1 πᾶνε δάορίε Ηοιβπηδη᾽ 5 ὈΠΠ]Π]α πὶ 
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Ἐπιθηἀδίϊοη κρηνὶς ἀπέσβηκ᾽, Πα ΘΟΠ12᾽5 ἐκπιδύεται, τηαϊκίησ ἃ 
ἤπ6 56η86, ᾿ Νοῖ γεῖΐ 15 ἴΠ6 βρυίηρ' οἵ βούγονν ατ]6 4, ξ 5111] γε} 15 
Τουτἢ,᾿ ἃ ᾿πουοιρ.ν ΑΘβομγ]εδαη ᾿1π6. [κρηνίς 15 ποί Κηοννη : θαΐ 
1 [Π15 15 ἴδ] το 6 δῇ οὈ]βοίίοη, 1 νου] θ6 Εαϑὺ ἴο τεϑα κρήνη 
κατέσβηκ', ἴῃς ἸαΐίεΓ ἃ σμαγδοίοσιϑίῖς Αθβοηγ]θαη ψνοτὰ : κλαυ- 
μάτων πηγαὶ κατεσβήκασιν, Α΄. δδ88 ; ἔστιν θάλασσα, τίς δέ νιν 
κατασβέσει; ΑνΡ. ο58. 80 56ερί. 584. 

816. πέλανος : 566 204: “50 ναβί 4ῃ Οπρουτηρ᾽ 5Π.8]] [ποτα θα 
οὗ 5η64 ὈΙοοά προη {πὸ ἰα πα οἵ {πε Ρ]αἰαϊδηβ. 

817. Δωρίδος. ὙΠ6 ΔΙΠῚΥ Οὗ (τθεῖζβ αἱ ΡῬΙαΐαϊα νγαβ τ ΊΗΪΥ 
Τ)οτίδη, πῃ Αἰπθηϊδῃ ἴογοθ Ὀδιὴρ ποῖ απϊῖ6. ομβ ουτίἢ οὗ {πῸ 
ψ ΠΟΘ. 

δι, θῖνες νεκρῶν δέ: [Π6 ρΑΙ.Ή16 δέ 15 ΡΓΟΡΟΥΙν ἴῃ {Π6 σδεο)αῖ 
Ῥίαςβ ἴῃ {Π6 βεηίθηςα : αὶ τη {Π6 ροεῖβ, ββρβοι]ὶν Αθβοῆυ]οβ, 15 
νΕΥΥ οἔΐθη ἰουπηά ἴῃ 1{Π6 Ζλ2γΩ, απιὰ ποῖ πη ΓΘ απ  ΠΕΚ ἄνα ἴῃ {Π6 
)οεγίψ. Ῥαυΐ 1ῃ6 σα565 τησϑδί "6 βογίβα. [Ι͂π {Π6 τηοϑί οοσδῖγ- 
δοτεγια ῬὮτΤΑβ65, 1. 6. ΡΥθροϑιτοη Δ η6 ψοτα σονειηεξά, ΟΥ τίς] 6 
δηαὰ ψογά ρυδείησ, [Π6 1158 15 50 σοπΊΠΊΟΠ 85 ἴο Ὀ6 ΡὈΓΟΡΕΙ͂Υ 
ΠΔ]16 4 Ποῦπηα]. ὍΤῆι5 πρὸ πάντων δέ, σὺν τύχῃ δέ, ὑπ᾽ ἀσπίδος δέ, 
ταῖς σαῖς δέ, ὁ κόμπος δ᾽, τὸ πᾶν δέ, ἀΥ6 411 ΑΘΞΟ ἢν ]Θδη ᾿ηϑίδῃςαϑ, 
Δηα ἴῃεγα δῖα δα οὗ {π15 Κιθπά. Νεχί ἴο {πεβθεὲ 1ἢ ΠΠΙΕΘΌΘΠΟΥ 
ΠΟΠΊΕ Ῥἤγαβαβ ἴῃ ΨΔΙΓΙΟΙΙ5. [ΟΥΠῚ5, Δ Πα νᾶτῖοι 5 5ῃδ 85 οἱ οἱοβαε 
τοὶ αίίοη, Ῥυΐ 2207 σεῤαγαίε: 6. 5. ρό71:. αὖς., πολλῶν παρόντων 
δ᾽ (Ρεῖβ. 330); 2αγί. 97. α(ἴ7. Ζη αρ746716711, ποίου χρόνου δέ, 
σθένουσα λαμπὰς δ᾽ (Αξ. 278, 296) ; ἤῖνο γιοτέγι5 γοϊαΐεαῖ, κρόκου 
βαφὰς δέ (Ασ. 230), πολλῶν πατησμὸν δ᾽ (ΑΚ. 963). [Ιῃ {Π15 Πη6 
1{Π6 σαβ6 θεϊοηρϑ ἴο {πΠ6 ἰαίζευ ο]455. 

819. ἄφωνα, σορῃαίε Δ6ς. “5}48]] σῖνε 51:16 ηΐ νναυηϊησ. ἢ 
820. ὑπέρφευ, ἔγοπη βία πη φυ-, Π|. “ονευρτον ἢ, 50 “ον -ΠΙσΉ]Υ,᾿ 

“ονου-Ῥτοσαϊγ,᾽ μέγα φρονεῖν ὈεΪησ ΠΟΠΊΠΊΟΏ ἴοΥ “ἴο ὈῈ Ῥτοπα. 
821. “ἼΠ6 ἤοννεσ οἵ Ῥυϊάβ γηρϑ [οττ ἢ [6 τῖρε ἔτ οὗ νος; 

ἃ πε Δεβοῆνδδη ρ᾽οΐασεβαπα γνώμη; |κ6 1Π6 τλρτΠορηΐ Ππ6 ἴῃ 
ΤΗΘΌΡ. (6ο1), ἄτης ἄρουρα θάνατον ἐκκαρπίζεται. 

825. δαίμονα, “Τοτίπ πε 45 οἴϊθη. 
82ὃ. εὔθυνος, “Δ σΠπαβίεπεσ, ἢτῸΠῚ εὐθύνω, “ἴο σοτγεςοί.᾽ [ΤΠ 

νοι Πὰ5 δἰ50 ὩΠΟΙΠΘΥ ΠΟΤΕ 5Ρ6014] 56ῆ856, “ἃ βου ηξεῦ ᾿ ΟΥ̓ 
“Δα ]τοΥ,᾿ δῃ ΟΠ οΙ4] Ἐπιρ] γε ἴο [εϑι {Π6 δοοοιηΐβ οἵ παρ] ϑίγαίθβ. 
ΘοΠΊΘ ᾿πηασὶης {ΠῸ 56 Παα ἴο ᾿ποῖα 6 ἃ τηθίδα Ρ ΠΟΥΙΟΔ] τείεγεηοβ 
ἴο {15 εὔθυνος : Ὀπξ ἴῃ 6 ΠηοΥα σεῆσΊα] 5656 βιδ ὈείίοΥ : ἀπ 50 
1Π6 βοῃο]αβί, ῆο 5αγ5, τῶν μὴ προσηκόντων εὔθυνος, δικαστής.) 

829. κεχρημένον : Μ995. δῖνε κεχρημένοι, ΜὙΏΙ]ΟΉ σου] ΟἿΪΥ πλεδῃ 
τπαὶ 216 (λογῆς “ννούα ἴῃ πεβᾶ οὗ ργπάεηςσε, ψΠετεαβ [Π6 οῃοβὲ 
ΟἸΘΑΥ͂Υ τη δῃ5 «67.115 : ΤΠ ΟΥΘΟΥ ΟΥ̓ κεχρημένος, “ΠΕΘαΙΏΡ,᾿ 15 ΟἿΪΥ 
564 ψΙ ρεη. Α Ἰαΐθι 50 Π0]. Τεσορ 265 ἃ νδυϊαηΐ κεχρημένον, 
ψ Ὡς ἢ Θομίι2 ἤτοι δαορίβα Ποῖα, Γπουρ ὈοΓῃ ἴοοῖκ ᾿ἰ ἡεασοιεζ716, 
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στθοίηρ ΜΠ ΧοΥχοθ, [ΙΕ ΠΊΔΪΚΟ5 ἔὰΥ ὈαίεΥ βθηβθ᾽ ἴο ἴαϊζα ἴἰ 
γδε{27 ἀες. (τη Ρ Υβοηα] Δ ΌΒΟΙα6, Π|κ6 [Π6 σΟΠΊΠηοη εἰρημένον, “τί 
Πανίηρ θθδθη βίαϊβα᾽), ᾿τοτὴ χράω, τηδδηϊηρ “ΠΘη 1 Παα Ῥθθη 
ογάογοα ᾿ Ὀγ πε σοά. χράω 15 ΤΟΡΌΪΑΥΙΥ 1564] οὗ {π6 Οὐ 5 οὕβο 85 
ΟΥ̓ οτάογϑ ; δῃᾶ Τῇας. (3. 96) ἀπα ΡΙπάδτ (Ο. 2. 72) πᾶνε χρησθέν, 
1ῃ {Π15 5656, 564 ΔΡΌ5ο] τα. 

ὙΠΕ ΨΠΟ]6 βεη86 νν1}}} {Ππθὴ ΡῈ : “Νον {πεγείοτο, ἃ5 Πα (Χεγχθϑ) 
Πὰ5 Ρεϑθὴ νναιηθα ἴο 6 ργιπάβηϊΐ, δἀπηο πῃ μη, ὅθ. (ἐ τΠ8 

᾿ ΨΕΓΙΥ͂ 51 Π}11ὰΥ Ρἤγαβα δηα ϑίγποίασο, Ασ. 1619-20 διδάσκεσθαι βαρὺ 
τῷ τηλικούτῳ, σωφρονεῖν εἰρημένον, ἴῃ 6 Ιαϑὲ ννοτά ὈαΙηρ᾽ 4150 δος. 
ΦΌΒΟΙ]. ἡδιίοσ. ἡ 

ἼΤΠΕε “ νατηϊηρβ᾽ δΥ6 οὗ σουγϑ8 ἴπΠοβα οὗ {Π6 οδο]δβ τείεσσεα τὸ 
740, δοΙ, αῦονα. 

831. θεοβλαβέω (τοι θεοβλαβής), “ ἴο οἤεηά {Πὲ »οαϑ.᾽ 
834. Μ9595. «τεδα πάντα, ΜΝΏΙΟΠ νν1}} ποῖ σοηῃϑίσαα ἢ ἔατ {Π6 Ῥεϑί 

ΠΟΥΓΘΟΙΙΟΩ 15 (δηΐου 5 παντί, ΡΥ οῖηρ ΜΝ] σώματι. [Δ 15 ΤΑΙΠΟΥ 
[αν ἴγομῃ 115 που : πὲ [Πδΐ 15 1π5ῖ ἴΠ6 γβάβϑοῦ ΨΥ ἴ Πα5 θεθῃ 
οοΙαρίε, λακίδες ΠΊΕΔῺ5 “ΤΟΠαΙΏρσΘ᾽ ΟΥ “ταρδ,᾽ Δηα στημορρα- 

᾿ γεῖν (ἃ γγνοταά ΟΠΪγΚ ἰοπηα Πεῖδ, δηα ἀοιθ.1655 ἰοσπηθα Ὀγ {Πα ροαί) 
“ἴο θα ἴοσῃ ἴο ἰαϊίευβ᾽ 50 {ῃ6 ρῇτγαβθ 15. ΡΟ] δῃά ρ]βοπδβίϊο, 
Ῥυΐ εἤξοίίνα, αἰίευ 5. πη ΠΟΥ. ἕνα τητιϑὲ ραυαρῆγαβα : " ΕἼΟΙῚ 
βυεῖ αἱ Πϊ5 ννοβϑ, 811 αροιΐ Π15 ΠΠπ|05 ἰΠ6 ἤηα ταϊπηθηΐ 15 τεηΐ ἴο 
5ῃγεασ.; ᾿ 

840. πρέσβεις, “ ΕἸάοΥδ.᾽ : Βαϊ Ιῃ ΡτΌβ6 {Π6 Ρ]ΌγαΑΙ αἰνναν5 ΠΊΘΔ ἢ 3 
ΔΙΠ Δ 5 Δ οΥ5. ᾿ 

841. καθ᾽ ἡμέραν, “ΕΔ. ἄαγ᾽: ᾿Φα724 εἴδη 15. ΠΪ5 δάν!ςε : 
ἴοΥ ἴῃ ἀθαίῃ {Πεῖα 15 ΠῸ ΤΟΥ Ρ]δαβαγα᾽ : ἃ {0{1|6 τηαχίμη, σοη- 
τορι ποι 5]. Ραΐ ἴῃ {ΠῸ τποὰτῃ οὗ ἃ ἀδαα ἰγταηΐ. 

842. ὠφελεῖν ννΊΓἢ ααἴ. 15 τασε ὠφελῶν ἐμοί, ῬΙΟΠΊ. 344 ; τοῖς 
θανοῦσιν ὠφελεῖν, ΑἸΐ, κόο ; τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν, Ἐξωχ. ΟΥ, δός ; 
φίλοισιν ὠφελεῖν, ΑΥ. Αν. 419. [ἡ Ατίΐς ρίοβα ἰξ αἰνναγβ Πὰ5 
δου 5. 

716 ολοσέ οΥ 7)αγεῖος αἰϊραῤῥεαγς Ἴγοηι ἐΐ6 σέαρεο. 

845. ὦ δαῖμον, “ο ἰαΐο, ἃ νᾶρΊΙΒ ΔρΡ68] ἴο {Π6 ροννεῖβ, ἃ5 472, 
Ἧτ: . 

847. Ιῃ ρύοβα γα 5ποι]α γθαῖτα τῶν παιδὸς ἀμφὶ σώματι ἐσθη- 
μάτων. ΤῊΠΘ οχηϊβϑίοη οἵ {Π6 δυο ]6 15 ἴῃ {Π6 ἘΡΙς βίγ]β. 

ΤΠαΐ {Ππ6 Ππθ6θη 5Ποι14 {Π]η1ς [Π6 ταρροα βίαία οἵ ουχϑθ᾽ ἀγ6 55 
τῃς τυογοί οἡ λό σαϊαλρηέγ, 15 ἈΠ ΟΊ ΠΟΥ βαῖγα οἵ ἴη6 Αἰπεηΐδῃ ροοῖ 
ΟἹ {Π6 ννᾶγ5 οἵ ΟυὐἹεηΐαὶ του} 165. 

ὅὃτο. Μ τεδάς ἐμῴ παιδί, ααϊτα πππιδίσίοαὶ : τεοο, ταδα παίδ᾽ 
ἐμῷ, ννεγα {Πὸ εἸ᾽βίοῃ οἵ ἀδίϊνα -ἰ 15 6 ορροβϑά ἴο {ΠπῸ ργδοίϊοα 
οἵ Τταρεαν (βϑεθ [60Ρ0, Ο. Κ. 1435, Δρρεῃάϊχ, ννῆεγβ 411 {Π6 
ΔΙΙΘρεα ᾿Ἰῃβδίδηςσοβ οὗ οἰ βίο αὐα αἰβοιι5564), [που σΟΠΊΠΊΟη ἴῃ 
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Ἐρὶς (566 οἱ 4). Βιυϊρεοϑ᾽ παιδί μου ἰ5 ἴπ6 θ65ι σογγδοίίοη : αὶ 
[τοτὰ {ΠῸ6 οὐάευ ἐμῴ παιδί ἴῃ Μ ἰξ πᾶν θ6 δἵριιϑδα Ππαὶ ἐμῷ 15 ἃ 
Ὡοΐδ οὗ δβχρ απδίϊοῃ δρβουρϑα ἱπίο {πε ἰθχὶ (45 50 οἴΐθῃ παρρβῃβ), 
δηά {Π6 παίδ᾽ ἐμῷ οὗ τεςο. 8 τηδτα σογγεοίίοῃ, [Ε 1Π15 νίϑνν θ68 
ἰδίκθη, ΝΥ ες ΚΙ οἴη’ 5 παιδὶ δή 15 ῬΟΒ51016. Βαξ [Π6 ὑγαηβροϑιιοη ἴῃ 
Μ τδΥ Ὀ6 δοοϊβηίαδὶ. 

“Ἴο5δα φοος 977 ἐμέο ἔΐ6 2αίαζο. 

[ϑ5:2τ-οοδ. ΤΉΙΕΡ ΘΤΑΒΙΜΟΝ. . “ΗΔΡΡΥ ννὰβ5 οἵιἱγ ἰἴοὲ ΨψΠπθη 
Τάγθῖοβ {Π6 Ἰηνίηο Ὁ} ]6. ννὰ5. Κιησ ! σἸουίοι5. ΔΥΠῚΪ65. γΕΥΘ. ΟἹ Γ5, 
ΒΙΠΟΘ55[1] ἀϑϑαι]5: ΔΠη4 ΡΓΌΒΡεΥοιβ τεΐαστῃ. ΔΝ Πμαΐ οἰτ165. Πα 
ἴοοῖκ, ψιΠπουΐ ογοϑϑίηρ Η Ἰγ5, ΟΥὁἩ ΤπατοΒηρ ἴο [ογεῖρ ἰδη 5! {ΠῸ 
οἰτδ5 Ὁγν Ηε]]εβροηΐ, ϑίγγήηοῃ, Ῥσγοροπίϊβ, Επχίπθ : ἰϑίαπᾶς οἱ 
1Π6 σοαϑί, {πε ΚγκΙαάββ, {[Π6 πιϊἀ- μα ηη6] 15165---ἰτῸπῇ 1,65 005 ἴο 
ἴα ΚΚγριοβ, 8Δπ4 ἰδϑι]ν {η6 να! την οἰτ65 οὗ Ιοπῖα ἢ Νον {πα 
βοά5 πᾶνε οσῃδηρβα οὐσἵ ἰοσγίαηε: ννα δῖα ἰδ ἰονν Ὁγ οἱἵγ ἥξει 5 
ἀϊδαβίεσ.] ᾿ 

853. πολισσονόμου βιοτᾶς, “ΟἿ ΠΟΙ γ᾽5 ΠΠπ᾿ : “(Πς ρυθαὶ 
ΔΙ ΡΓΟΒΡΕΥΟι 5 τ]6 οὗ οἵ βίαϊε,᾽ ἃ5 ἢ ο8}}5 11. 

854. γηραιόβ: {Π6 παὶ- 5 5Ποτί, ἃ5 δειλαΐα, ΕπΥ. ΘΌΡΡ. 279; 
δείλαϊος, Ατ. Ἐφ. 130. 

855. ἀκάκας, ΔΠΟΙΠΘΥ ΟΥΠ. (ἴο 51} [Π6 πηθίγ6) οἵ ἄκακος, 663. 
δ59-ὅο. νομίσματα. .. ἐπεύθυνον 16 ἴπ6 ΜΆ. τεαδάϊηρ, ννἤοτα 

1Π6 οἤδηρε οἵ 26750721 ἴῃ ἴῃ νετ]ῦ, ἀπ 1Π6 ννογά νομίσματα (416 
ἸΥΘΟΟΠΟΙ]Θα 6. ἢ {Π6 δα]. πύργινα) τα Ῥοίἢ ἱπηροϑϑὶῦ]θ. 1 
ἴαῖζα {Π6 σογγεοίίομβ πολίσματα... ἐπέρθομεν, ΕΧΟΕ]]Εηΐ 56 Π56, 
ΔῊ δια ]6 ἴο της σοηϊοχί : τα ηϑ]αίο-- Δ Π6 4}} ἰεποεα οἸ[[65 
ννῈ βαροκβά. 

863. Α ἀδοίν] 15 Ἰοϑέ : ἀνέρας (ΛΝ ΘΟἸς Εἴη) 15 1πΠ6 θεϑὲ σοη)]θοίΐατα. 
Α ποιῇ, ποΐ δῃ δά)θβοίϊνα, 15 δ] πηοϑὲ ΠΕ  βϑα τ ν γε αϊγθά. 

δ64. ὅσσας, “ναί. οἰ[165 Π6 ἴοοῖκ Γ᾿ Ε χΧοΪ]απιαΐογυ, ἃ5. 56Π0]. 
ἴαῖζεβ 11. Οἰπεύνιβθ, 1 ὅσσας Ὀ6 ἰαἴκοη χεζαΐζζω, “ ἀραὶ 811] {ΠπῸ 
οἰτ165 τυλζελ πα ἴοοϊκ... .᾿, ΨῈ τισί τ βοπηα δαϊζοῦβ γεδα ([οΥ 
αἴ) αἱ κατὰ ἴῃ 871, ἀηα {Π6η ἄιϊον τησ αὶ ΡῈ τς νεῖ ἴο δῖε τυλοίο: 
Ῥαΐ ἴῃ 50 ἰοῃρ ἃ ϑβεῃΐβηςθβ, {Π6 θχοϊαμηδίοιυ ὅσσας 15 Ὀαί(εΥ: 
ΘΘΡΘΟΙΔΠῪ 845 {Π6 δθηΐεησα ΟσσιρΙ65 ἴΠ6 ΒΊΤΌΡΠΘ, αηα τὴ5 νεῖ 
Ἰηΐο [ῃς6 Διη ἰϑί το ρα. 

86:-6. ᾿αϊνε5 15 τῆς Ἰατρεϑί τίνει οὗ Αϑία Μίῃου, ἤονίηρ ἢΠτϑί 
5. Ρδγ8}16] το {ῃ6 ρύεαΐ Τδυτσιβ ταηρο, {Πθη συγνίηρ τουηά 
Δα ἀἸβομαυρίηρ ἱπίο ἴπΠ6 Ετὐχίης, Ἐδϑὲ οἵ ϑίπορθβ. [{ [ουπηθά 
16 Ττοητοτ θεία ῬΑρΡΗΪασοηΐϊα ἀηα] Ροπίιι5 : 86 ΘΑΥν ἴῃ 1Πς 
βίχί ἢ σδηΐαγν ὈΥ [Π6 φαϑίνναγα Ἔχίθηϑιοη οὐ Τγάϊα πη 6Υ ΚΥΟΙ505, 
δὴ [Π6 νψεϑίναγα εχίεηβίοη οἵ ἴπ6 Μεαΐδῃ Κιηράοηι ὉΠΑΘΓ 
Κγαχαζεβ, (8 Η αἱγβ θεοδπια {πε Ῥουηάδῖν Ὀείννεθη Μ6αάϊα δηά 
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Τγάϊα, αἰζουννα 5. τη] εα ΌῪ γτοβ ἴῃ οἠ6 ναϑί δ ΡΙΓ [τῸΠὶ 1Π6 
1π6π|5 ἴο [Π6 Αδρεδη. 

ΤΠΘ Ρῆταβα Πογε “ποῖ ογοϑϑίηρ ἴπΠ6 Ἡ ΑΙ γ8᾽ ννδίθυ ΠΟΥ ἰεανίηνρ 
Π15 ΠΟΠΊΘ ᾿ 15 ΟἸΘΑΤΙΥ πιδαηΐ ἴῃ {π6 ΟΠΟΙ 5᾽ τηουτ ἢ 85 ΡΎαῖβα οἵ 
ΤΑΙΘΙΟΒ [ου Π]5 ΠΉΠΠΤΑΥΎ 51 6 5565 ψ]ΓΠ]ὴ {Π6 11Π}1{5 οὐ Π15 Κη ρ ΟΠῚ 
(οΥ νναΐ Πα οἱ πηεα 45 Π15 ΚΙῃρ (Ο μη), αηα 15 ρυπάθης ἀνοϊάδηςα 
οἵ Ρεύβοηδὶ ἄδηρου ἴῃ ἐογεοΙΡ ἘΧχραα!]ο0η5 Οὐΐϑι46. {Π656 Π]Π|1{5. 
“Ογοβϑίηρ {Π6 ΗδΙὶγϑ᾽ ΠΠΔΥ͂ 566 ΠῚ 8ὴ οὐά ρῆγαβε ἴοσυ ἔοσεὶ 
ἐχρεάϊοη, νπθη {Π6 Ῥεγβίδ ἢ ΕἸΠΡΙΓΕ σεδο 64 ἔτοπΊὶ ΤἭταςα ἴο 
1Π6 Ιη4π|5: Ὀαΐ 1 ννὰ5 γθα Πν ποΐ δῇ τππηδῖμιγ8] Ἔχ ρυ βϑίοη, 45 ἴΠ6 
Ἡδ]γ5 τυᾶς τουῦρηγ {πΠῸὶ θοιηάατν οἵ ἴΠ6 (ἀταθοιζε Αϑία ΜΊΠΟΥ, 
ΔΑ ἴο ΟΥἿΌ55 1ἴ ννᾶβ5 ποῖ Οὔ]Κ [Π6 ὩδΟΘσβαυΥ ΡὈ͵ΘΙΠΠΙΠΔΤΎῪ ἴο ΔΠΥ͂ 
τνεβϑίθυη σοηαιαδβί, δας νγαϑ 156] ἃ νεηΐασα ᾿ηἴο {πε 1655 56 Γ6 
Ῥατίϑ οὗ Π]5 Ἔβπηρῖγθ. ΤΠΘΓΘ τηΔῪ αἶβο θ6 δῇ δ]] ϑίοη ἴο {Π6 ἔδπηοιι5 
ΟΥ̓ΔΟΙῈ οὗ ΠεΙρἢῚ τὸ Κτοῖβοβ, Κροῖσος ἽΔλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν 
διαλύσει (τείεττε ἴο ἴῃ Ηετοά. 1. 91). ὙΠΟ 5ηθεῦ οἱ Αδθβοῆγ]οβ 
((ογ οἵ σοιτβα 10 15. ἃ βΏθεῦ ἴο Αἰ πϑηΐδῃ βαΥϑ5) 15 θα βθά οἡ 1) δγθϊοδ᾽ 
ν] σα οι 5 ᾿ηναϑίοηβ οὗ ΤΉταςε θγῪ Μεσάθραζοβ δηα Οἴδηςϑβ, πη οὗ 
ατεθοθ ὈΥῪ Μαιάομιοβ, 1) 4115 ἀπ Ατὐίαρῃεγηθβ, ἄς: Ραΐ {πΠ6 
Ῥοεῖ Ἰϑοταβ {π6 ϑογίῃίαηῃ νναῦ, {ΠῸ6 πποϑὲ δανεηίατσοιιβ οἵ 8ἃ]], 
γνΠΘΥΘ Τλαγεῖοβ ἴῃ ῬΘΊβοη ἰδα ΠῚ5. ἴτοορ5. ἰπίο ππϊτηοννῃ απ 5 
Ῥεγοηά {πε Τ)απι)6. 

868- 7γο. “Θ΄οἢ [πόλεις] 45 ἴποϑα Αςπεϊοίατθ ἄννε! Π]ησβ οὐ {ΠῸ 
ΘΕΓΥ ΠΟ νναῖοσ {Παΐ πεσῇ θουγ [πΠς ΤὨταοίδη Ποιηθ5. ὙΤΠαῈ 
ααδβεϊοη 15, νν δι ἀτα {πῸ Στρυμονίου πελάγους ᾿Αχελωΐδες ῦ ϑΘοΙηδ 
ἴακα τ οὗ τῆς Ζοῥαγαῖς Τα πληοβ, [ΠλΌγΟ5, ἅο. νι ἢ Οἴαπαθβ σοη- 
αμετθα ἰου ΤΠ ατεῖοβ (Η ετοά. 5. 26) : θαΐ {Π656 αὐὰ ποῖ “πε σῃ ουΓ5᾽ 
ἴο ΤὭταςο, δηα 5] η45 δύ ποῖ τηδητοηθα {1 τπῸ ποχί βίδηζα. 
ΟἸΠοΥ5 ([Ο]]οννηρ ΝΜ Ε 11) τα κε “τπς Θιγυπχοηϊδηῃ 5θα᾽ ἴο τείευ ἰὸ 
{Π6 Ἰαῦσε Ιαἰζα Ργαβίαβ οσηεα ΌΥ ἴῃς ϑ:συ τ Οη ΠΘΑΥ ἰΐ5. τηοσ ἢ : 
ΔΑ {Π15 5115 θείου ᾿Αχελωΐδες, “ νναΐευ ᾿-οἰ[165, ἜἘβρθο αν 45 {Π6 
γννοτ ΔΟΠΘΙΟΟΚ 15 αἰνναγβ π5εα οὗ γγεσλ νναῖεσ. Πα τεΐεγεηςα 
Ὑ}1}} {πε θὲ ἴο {π6 Ῥαβοηῃΐδῃ 1αἰκε- ἄννθ! ]ογβ ου Ῥταβίαβ, οἵ ὑνῇποπὶ 
Ἡετοά. (5. 16) ρῖνεβ ἃ νεῖὺ ἰπιογοϑίϊηρσ δοσοιιηΐ, ΘϑρεοίΆ ΠΥ τα- 
σοτάϊηρ {πα Μεράθαζοβ σοηαιεγεα 1Π15 {06 ἀπ βαηΐ {ποπὶ 
ΟνΘΥ ἴο Αδβία (5. 17). ΤῊϊ5. νίαν 15 Αδο σοηῆτγπθα ΒΥ λίμνας 
ἔκτοθεν, “ ουτϑ1 46 [Π6 1ΔἸκο,᾿ οἰ θαυ! ἀῇ ἀη. 1 Π6515 το {Π6 ᾿Αχελωΐδες, 
ΤΙντηρ᾽ Ζ2 {Π6 Ἰαἴζο : δπα ϑυ5 [τ θεία πάροικοι Θρῃκίων ἐπαύλων, 
85 ἴΠ6 Ῥαβθοηπίδηῃβ θοσάθγθα οἡ {ΠῸ ννεϑί το πίϊοσ οἵ ΤἭγαςα, 

872. ἐληλαμέναι πέρι πύργον ((Πη6515 ἴοΥ περιεληλαμέναι πύργον 
5668 457)» ἐρισί τοῦηα νΠ ἃ ταιπηραγί᾽ : {Π6 σοηϑβίτιοιοη {[Π|κ6 
δέλτος ἐ ἐγγεγραμμένη συνθήματ᾽, ΘΟΡἢ. ΤΙΆΟΝ. 157; ἐπιτετραμμένοι 
τὴν φυλακήν, ὙἼΠιιο. 1. 126; παῖδας ἐστιγμένους ἀνθέμιον (΄ ν 1 Π 
Ποννευ- ραίίογη ἰφἰοοθα οἡ {Π 61), Χεϑη. ΑπαΡ. κ. 4. 32, ἄς. 
ΤΠ δββθηξία! Ὁματαοίου οὐ 1π18 ςοηβίτ, ἰ5 (πᾶς {πὸ ἡγίγεοί 
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οὐεεΐ οἵ [ῃ 6 Αοἰῖνα σοηβίγαοίοη (8. σ. ἐγγράφειν συνθήματα δέλτῳ) 
Ῥαδοοῖπ65 {π8 σϑόχεζξ οἱ ἴ[πΠ6 Ῥαββϑίνα ρῆτγαβθ, νν ἢ} 8 ἐπ δοουβαίϊνα 
15 σαυγθα πποπδηρσεα ἰηῖο 6 πον ἴοτη. Τὴε Νοηιδῃ ροεῖβ 
᾿πηϊϊαῖα : ρεάθβ ζζγαζοοίις ἤογα ἰυτηθηΐεβ, Ν εῖρ. Δ θη. 2. 273 ; ἤἥοτεϑ 
2715 ΟΣ 1. γιογγἼγία τεσατη, 1(. Ἐ ο]. 3. Τοῦ. 

876. εὐχόμεναι, “ Ὀοαβίϊησ το Ὀ6,᾽ {πὸ {Π6 σοπηοη ΕΗ ΟΙΠΟτΙς 
εὔχεται εἶναι. ὙΠΕ ΟἸ 55] οὗ εἶναι ἴῃ {Π]5 τ|ι58. 15. Ομδυδοίοσίϑιϊς 
οὗ Αβϑβοῦν]οβ, 6. Ρ. γένος ἡμέτερον... βοὸς ἐξ ἐπαφῆς . .. Διὸς 
εὐχόμενον, ΘΌΡΡ. 16-18ὃ ; ̓Αργεῖαι γένος ἐξευχόμεσθα, 10. 274 ; τίς 
οὖν ὁ πόρτις εὔχεται βοός, Ὁ. 314. 90 ἴΠ6 500]. εΧρίαϊπβ 1, τὴν 
οἴκησιν αὐχοῦσαι. ΒΙομἢε᾽ 4᾽5 ἀρχόμεναι, Δἀορίεα Ὀγ 5οιη8 εαά., 
1ΠΟῸΡὮ δα βιθυ, 15 ΤῈ 4} ἀα}} 6, δμα [655 βαιϑίδοίουυ οὐ {{κοῖγ. 

μυχία Προποντίς, “{Π6 ογξεῖκβ οἵ Ῥσγοροῃί 5. ὩΤΠ6 τὴδρ βῇον5 
ΤΆΔ ΩΥ οονα5, σα ἦβ, Ργοιη οὨ ΓΟ 65, ἴῃ {Π15 1] Πα 568. 

877. στόμωμα Πόντου, (4116 ἴπ6 ΤἼὭταςσϊδη ΒΟΒΡΟΙΟΒ. 
87γ9-8ο. κατὰ πρῶν᾽ ἅλιον, “1ῆς. 56 6-νναϑ θα Ποδα]δηα,᾽ πε δ 5 

20 ἀουδὲ ρυϊμλα ιν της ῥγο]εοϊηρ Ὀεαϊς οὗ ἐς Ττοδά, ἐπουρἢ ἢ 8 
Ρᾶ5585 ὈΥ͂ Θδ5Υ ἰγϑηβιτο ἴὸ {ΠπΠ6 τόσα βου ΠΕΥΙ͂Υ 5] απ 5, 1.6 50005, 
ΟΠΙοβ, δηὰ ϑαῖῃοβ. οὔ {88 Ιοπίδη οοαδβί, δηὰ Απάᾶτοβ, Τ8ΏΟ05, 
Μυκοῦοβ, Ναχοβ, Ραΐοβ ἰῇ ἴῃς ἱ γκίαδ5 φτοιρ. 

ὃδς. συνάπτουσ᾽, ἸΠ(Ὑ8}8. “ οἸοπε- γιηρ᾽: {πε Ιἄθα 15 σίνεη ἢ 
ΠΠδγδοίοσιβίῖς {1|1Π655, συνάπτουσ᾽ ἀγχιγείτων. 

887. ἀγχιάλους, 564 ἤδτα σξηθτα! ν Ὅβθα-νασά᾽): 6 Πᾶ5 
τουοπεα οὐ ἴῃς οοαϑβί- ἰϑ᾽απ 45 (882--3), αηα ἴῃς Κι γκΙα65- οἰ αϑίευ 
(884-6), ἀπὰ νναὰ ον πᾶνα πε τότε ἐἰφἼαοἠεαῖ ᾿5᾽ Δ Ὸ 45. 

880. μεσάκτους, ᾿“ εϊνιχὶ τῆς ϑθοτῦαβ,᾽ Ὡδίσγαὶ Ἔρη πεῖ οἱ [Π6 
Ἰ5]4η 45 οἂὔΐξ αἱ 588 ψὶ ἢ ὯῸ σοαβῖ Οὐ ΠΕΡ ὩΟΌ 5. ΠΘΔΓ. 

800. Ἰκάρου θ᾽ ἕδος, “Ταπιρ-ΌΙαςα οὗ [καγοβ᾽ ((ῃὴ86. σοῦ οἵ 
Τ᾽ ἄδ]ο5), νοβα ψίηρϑ, δἰιδομπεα 1 νγὰχ ὉῪ [15 Γα Ποὺ, [611 οὐ 
ἀηάσθτ ἴῃς βυη᾽5 ἤεαῖ, δῃα ἣεξ ννὰ5 ἀτονῃξά, δοσογάϊηρ ἴο {Πα 
ψν611- την 416, ΗΠ οτ. Ὁ ἅ. 4. 2. 2. ΑΡο]]οάοτοβ {6115 8 (2. 6. 3) 
τπδὲ Ἡεγακ 85 ουμα {μῈ βοαδίηρ θοαΥ οὗ [ἰκατὸβ “πϑατ δῇ 1516 
οΔΠΠ6α Το οἢ 6, ἀπα Ὀατεα 1ξ, ο41ΠΠ 0’ {Π6 ϑ᾽αῃμα Πκατῖα. Τί 1165 
Βαϊῖνναυ Ὀδείνψεθῃ Μ|εῖοβ δηᾷ [ἢς Κι γκΙδάδβ. 

894. 541 Δῃ115 ἴῃ Κγρτοβ, ἐοαπάβα, δοςοτάϊηρ ἰο {π6 ἸΙεσεπά, ὈγῪ 
Τευκτοβ (ϑαϊδιη!ηϊδη πθύο, Ὀτοίποτν οὗ 4145) απᾶ οδ ]εᾶ δἰζασ ἢ15 
οἷά μοῖηθ. 80 [88 50}0]., “ 5814 ῃ15 ἴῃ ζγρύοβ 15 σοϊοην οἵ 1Π6 
Αἰμϑηϊδῃ 84141|15.᾿ 

808. τὰς εὐκτεάνους, “ἰῇ. ψεα! γ᾿ οἼ7265, πόλεις ἀπάοτϑίοοά 
ἔτοπῖ 864. 

809. κλῆρον Ἰαόνιον, “ἰῃδ Ιοηΐδη Πειϊίασα,, τμ6 βουςποση ἢ] 
οὗ [8 ψεϑβί οοϑαϑβί οἵ Αϑίᾳ Μίποσ, βείεεα Ὀγ Τομίδῃ οο]ΟὨ 5.5. 

90ο. σφετέραις φρεσίν, ΕΡὶς 5ΐγ16, “ΙΓ ἢ 15 νυν βάομλ. 
9ΟΙ. ἀκάματον, ἸοηΡ' ἃ, 88 ἴῃ ἀθάνατος, ἀδάματος, ἀθέμιτος, ἅπα- 

ράμυθος, ἄς. ἴῃ ἘΡΙς ροείτγ, δπα Τταρὶο ᾿τη] τα ἴοΥ8. 
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902. τευχηστήρ, “ ΔΙΠΊΘΩ νΨΔΥΓΙΟΥ, ̓  ἴῃ ἃ ΑἸ τεηΐ ἔουτη τευχηστής, 
ΤΠΕΌ. 644. 

903. ἐπικούρων, ἴῃ ΕΡΙς 56η56, “ ΠΕΙΡΕΥΘ,᾽ ηοΐ Ἰαΐου Αἰτς βεῆβα 
“Τ]ΘΥΟΘΠΔΓΙΙΕ5.᾿ 

9ο4-8. “Βυΐ πον {πΠ6 σοά-βϑεηΐ ταὶ οὗ 84}} {Π|5 ΌΥ ΜΓ ΜῈ 
δηάτγα, νν6, ΤΡ ΓΠῪ δ] Ἰονν νν ἢ αἸβαϑίοιβ οὗ {ΠῸ 56α.᾿ τάδε 
158 ΟἿἿ [ΟΥΠΊΘΙ ΡΓΟΒΡΕΥΙΥ : Παΐ να δηάυγα 15 τΈΆ}}Ὺ Ζἤ6 οὐε7- 
Ζάγοτν ὧγ τὐαν οἵ 115, ἀπα {πουρὴ {Π6 Ρἤγαβα 15 Ιοοβα ἴξ 15. (υϊτα 
μαΐατα!. πολέμοισι 15 ποΐ ἴτεα [τῸπὶ ἄοιθὲ : Ῥὰϊ 1 Πᾶνε Κερί ἴἰ 
8.51 {Ώ1Πη1κ 1 νν}}] βία πα δδ ἀθονε ἴαϊζεθ. [1 θα δἰΐεγεά, 1 ρυείευ 
Εἰ γ ΕἸ] 5 πολέμοιο οΥἮ ἩδτΙίηρ᾽5. πλαγαῖς τε ποντίαισι (Η. 
τραάβ πλαγαῖσί τε, Ὀϊπΐ {ΠΕΙῸ 15 ΠΟ ΤΕΆβοη ἴο δ]16ΥΓ {Π6 πιείτα). 
Βεΐ ΡεΕΥΠΔΡ5 δἰἰθγαίοῃ 15 ηοΐ τεαυγαά. 

Αόγχδς κοη165 771, ὧν ἐδ ογελεοίγα δ71:707} 716, ο71 αὶ “α7,, Ζγι1 γογαὶ 
γοῦσς, τὐτ]ἢ αἰΐογιααγιίς “αγ7γ 171. 15 α7715. 1712 ηιοτέγιές ἐλ οίαρσε. 

[9ο9ρ-τογ6. ΕΧΟΡΟΒ: (}αγί 1) Χεῦχαβ ὈΓΙΘΗ͂Υ Ἰαπιθηΐβ {Π6 
1055, 8Δη4 νυ ]ϑῆθ5 (ῸΥΓ ἄδαίῃ : {Π6 (ΠΟΥ 5. ἈΉΘΟΥΣ 1η [Π6 58Π16 
ἀεβραῖγ, “ὙΠε Αϑίδη Ἰδπὰ 15. Ὀθαΐθῃ ἴο 115 Κπεθβ.᾽ [ὕΠ656 1165 
ΔΥῸ Δηδραθϑίβ (9οο--31)}: (2 γί 2) κομμός, ΟΥ̓́ ᾿Ιγτῖς. Δητ ΡΟ ηδὶ 
Ἰατηθηΐ Ῥεΐννθθη (ΠΟΥ. τς Χεῦχοθ. ἁδδΚζχ. “1 ἤδνε Ῥεθῆ ἃ 
Οὐγ86 ἴο ΠΥ ΙΔη4 δ Οἶἦο. “Α 584 ργεείίηρ 1 ν}}] ρῖνε. ζίεζᾷα. 
“Βα 6 ἃ: Εδία ἢδ5 {πτηθα ἀραϊηϑί πα "ἢ (ο. “Α Ιου νν αὶ] 
1 ΜΠ] υἱίου ἔῸυ [ῃς6 ἀἰβαβϑίου αἵ βεα.ὐ Χόγζχ. “ὙΠῸ Ιοηΐδη ἢδεὶ 
Πμᾶ5 ταναρεα 5θὰ δῃηά 5ῃογε. ὙΠεΠουιβ Π6ῃ δϑὶς (ὈΥ̓ παπι6) 
νοτα 411 {ΠῸ θα δυϑ ἈΥῸ ; ΧΕΟΥ͂ΧΘΟΒ Γ6Ρ]165, " ἀα5ῃθα οἡ {Π6 τοοϊκϑ, 
“σάβρίηρ ἴῃ ἀδαῖῃ οἡ {ΠπῸ ἰαπα.᾿ (ΠΟΤ 5. 5ρεοία! ]ν θαννα}} {Π6 
ἐΠΟΠΊΡΘΙΟΥ οὗ {πΠῈ Ηοβί ᾽ δῃηα {16 ῬυΙη 65 Πγ]βϑίηρ ΠΌΤ {Π6 δϑοοτί 
(932-ἰοοΙ). (} γί 3) ΑΠΕΡΠΟΠΔ] Ἰαπημθηΐ (ΠΟ 511 ἴῃ 51Π95]6 1165) 
[οΥ 1ῃ6 Ὁῃ]οο κα -ἰοΥ νοα, {Π6 ΤΠ] ΒΟΥ Ὁ]6 τουηηδηΐ οὗ πη6ὴ δηά 
ΦΥΓΉ 5, {Π6 1055 οὗ ἃ]1 {πεῖν βίγεηστῃ (1οο2--37). ( γέ 4, [με {τα 
ΘΧχοῦοβ.) ὍΠα ΠΊΟΙΓΏΙΩΡ ΡΥΟΟΘσϑΊ ἢ ἴθ [ΟΥΠΊ5, ἃ Π 6 νυν] ΟΥΪ65, 
Ρααιησ οὗ Ὀγθαβίβ, γε πα] ηρ οὐ γ0}065.---511}] ἴῃ Δη ΓΙ ΡΠΟΠΔΙ] [1η65--- 
δϑοοτί 1ῃ6 οὐπβ θα Δηα] Πεβρδιτηρ ΠποπάτῸ ἢ οὐδ οὗ {Π6 {Πραίγα 
(1το38--76).]} 

ΟΙΟ. ἀτεκμαρτοτάτης, “Τηοδί ὈΠΙΌΓΕΘΘΘΙ ἢ : τεκμαίρομαι ἰ5. “ἴο 
δ.1655 ὈῪ 516 }5.᾽ 

911. ἐνέβη, 11{. “5εἰ οοί οη, Ϊ. 6. “{γατηρ] 6 οἡ. Τὴ 58η16 
Ἰάθα ἱ 15. ΠΊΟΤΘ ΠΥ ἀπὰ [ΌτΟΪὈ]Υ δίνεηῃ ἀρονα (515) ὈῪ {πε ΟΠ 5, 
ὦ ,δυσπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς Ποδοῖν ἐνήλλου παντὶ Περσικῷ 
γένει. 

912. τί πάθω ; “νῆδϊΐ νν}}} Ῥεσοπηα οἵ πηὲ δ᾿ ἩΗοπηλοτὶς ξουπιαϊα 
οἵ Ρευρι οχιν δἀηᾶ ἔβα, ὦ μοι ἐγώ, τί πάθω ; τί νύ μοι μήκιστα 
γένηται: 

914. ἐσιδόντ᾽ : ἀοςιι5. ποΐ ἄΔΐ. ἀ5 ἴῃς ἀδίϊνε ἐ σαηποῖ 6 εἱϊάβά, 
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566 8ὅ5ο. ΤῊΪ5 δΔηδοο [ΠΟ τεοιτα (ΠΟ. 410 πέπαλταί μοι φίλον 
κέαρ κλύουσαν: 500. ἘΠ. 480 ὕπεστί μοι θράσος κλύουσαν: 
ΒΙ ΠΆΠΑ ΤΙ Απτὶσ. 848 ἔψαυσας μερίμνας (56η.), πατρὸς... οἶκτον, 
ΠΟΤΕ οἶκτον ἰ5 ἴπ αὐῥοοίζίογε ἴο 1ῃ6 Ζασα : Ῥτοῖη. 144 ἐμοῖσιν 
ὄσσοις ὁμίχλα προσῇξεν .... εἰσιδοῦσαν. 

Ο17. κατὰ. .. καλύψαι, πλ6515, 566 457. 
οΙδ. στρατιᾶς. .. τιμῆς, βΈη. Δἴζεγ ὀτοτοῖ, 566 ΔΡονα 445, 517. 
919. περσονόμου τιμῆς μεγάλη, “Β͵δαΐ ΡΊΟΙΥ οὗ Ρεγδίδῃ τα ]6.᾿ 
920. κόσμου, “ 5ρΙΕπάοιτ.᾽ 
923. κταμέναν : ΕΡΙ΄ς ρΡ455. Δ0Υ., ΤοΥΙΊ 6 5πίγαῖσης τότ [Π6 ϑίθηι 

(μοη-ἐ Πα πηγδί!ο) {Κα φθίμενος, χύμενος, λέκτο, ὅζα. 
“Αιδου σάκτορι Περσᾶν, “ψνῆο παι ραοκεά Ηδάδβ νἱ τ Ῥογϑίδῃβ, 

ἃ πιοβὲ ρονεσία! δηα δ ἄδοϊοιβ ρΡῆταβα. 
924. ἀδοβάται, “ ἄννε!]6γ5 'η Ηδάθϑ,᾽ ἃ πηδρηϊῆοθηΐ Ἐπηθηἀδίοηῃ 

οἵ ΗεγπΠΊΔΠ ἢ 5 ἔου [Π6 πηθδηϊηΡ]655 ἀγδαβάται οὗ Μ59., ψΕΪοἢ {Πα 
Β0ΠΟΙΙ ἴοοῖς 45 {Π6 2276 οὔ α ἔγόε! 

926. τοξοδάμαντες, 26, 30. 
ταρφύς, 11|. “ΤΒ1ΟΙΚ,᾿ “ἀεηδβθ᾽: ταρφὺς μυριάς, “ σοι 11655 τηγτίδ 5, 

16 886 οὗ ταρφύς ξεῖη. (Ἰη5ἰεαα οὗ ταρφεῖα) 156. δῇ Ἐρὶς δπᾶ 
Ἰλοῦῖς Ἰίσθησθ, ουηα ἴῃ βοῖὴβ δ(].: 6. 5. θῆλυς ἐοῦσα, 1]. 19. 
97; ἡδὺς ἀύτμη, Οα. 12. 369; πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρήν, 1]. το. 27. 850 
ταρφὺς ἀντέλλουσα θρίξ, ὙΠΕΡ. 535. [Μ955. τεαᾶά γὰρ φύστις, 
ΦΌΒΟΙ ΠΟΉ56Π56 : {Π6 δηθηάδίίοῃ αρονα 15 ὉῪ ΕὙΥΔΏΖ.] 

931. “ϑύυηκ οἡ 115 Κηβδα, δὴ οὔνίοιιβ ἤρατε ΠΌΤ ψυγαϑίηρ: 
ΤΊΟ 6 ΧΡ] ἰοΙ ἴῃ Αρ. 63-4 πολλὰ παλαίσματα καὶ γυιοβαρῆ γόνατος 
κονίαισιν ἐρειδομένου. 

932. αἰακτός, “ ΙΔ] ΘΠ. ]6.᾽ 
035. πρόσφθογγον νόστον, ῥγεαϊοσαῖϊνο, “45 Ρ,θαίηρ ἴοσ (ὮΥ 

τοίαση ̓  : νόστου, σ6ῃ. Οὗ Τεβρβοί. 
936. κακοφάτιδα, [1{. “ οὗ 11] αἰζεγαηςα,᾽ 1. 6. ὁ 1]-οπηθηβᾶ, 
937. κακομέλετον, ῬΓΟΌ. “111-Ὀτοοα!ϊηρ ̓  (μελ- “σατα,᾿ ποΐ μέλ- 

“50η6}). 
938. Μαριανδυνοῦ θρηνητῆρος : {π6 ΜαΙΔΠαΥ̓ ΠΟΙ ΕΓ Δ ἀποϊθηΐ 

{106 ἴῃ ποιῇ οὗ Βιιγηΐα, ϑουτἢ οὗ Η ογα τοῖα Ροπίϊςα, ἃ σοδβὶ ἴοννῃ 
οἡ [ῃ6 Επχίηθ : Χεη. Δἤδ. 5. 10. 1. ΤΠῈ {Π|Ὁ06 γε γα [Δ ΠΊΟι5 ἃ 5 
Ῥ͵ΟίΕΘΘΙΟΏ8] ΤΠΟΙΓΏΘΥΒ : ἴΠ6Υ6 ψγὰ5 5814 ἴο Ὀ6 ἃ βρβθοῖδὶ Μαγίδῃη- 
ἀγῃίδηῃ ἤπία, βαϊα}]6 ἰο ἀἰτραβ (56 Π0]. Μ. δηὰ Ηδϑυςῃ.). ὙΤΠα 
“Ματδη ἀν η1Δῃ ΤΠΟΌΓΠΘΥ ᾿ Ψψα5 5814 το Β6 ρΥόνεγθ 4) (Ἐπϑίδίῃ. δά. 
ον 5. 791). 

941-2ώ. Ασουπγ]αίεα δἀ]θοιῖναϑβ, ἰἢ ΔΑ βοΠν ]οϑ᾽ [5 θη, 566 316. 
942-.3. “ἘοΥ Πεῖδ δρδίῃ β αὐ Πρ Γου6 4.5548115 Πη6.᾿ 
945. λάοπαθέα : 1 πᾶνε Δάορίεα (1 πιο ἀοα 1) Δ ΘΟ] δ! 5 

λαοπαθέα (Ξ5Πῃοτί ἄ), ἔοΥ {πΠ6 Μ55. λαοπαθῆ, ἴῃ ἴῃ6 5656 “5016 
5 Π ΥΙηΡ,᾽ 45. ἃ ῬοΟβϑ1|0]6 τϑοϊνεά ἔοστῃ οὗ {πΠ6 Ἰηἰδηβῖνε βαβῆχ λα- 
(λάμαχος, δις.). ὙΠα τηρδηϊηρ οὗ ο45-6 ν}}}} {πε Ὀ6 “ἴῃ Ποῃουγ 
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οὗ [Π6 βδούθ δηᾶ ρυίθνοιιβ {ΓΟ Ὁ]65 οὐ {Π6 ἀϊβαβίθυ αἱ 5θὰ-- Π6 
Ἰατηθηΐ οἵ {ΠῸ6 τὰσα ΠΟ ΤΟΙ ΓῚ [ῸΓ {Πα οἸΐγ,᾿ 1. 6. οἵ τῆς. Ματγίδη- 
ἀγηΐαη ΠΠΟΙΓΠΟΓ5. Βυΐ ῃογα οαη 6 ΠῸ σογίαϊηΐν ἀροιΐ {Π68 
τε δα ϊηρ᾽ ΟΥ̓ {Π6 56η56 ἴῃ Ἅεἴ81}]. 

950-4. Αραϊῃ ἃ αἰβῆσι! βίδηζα, νου ϑοῖηθ ἄοιθί τα πη] 8, 
“ἘοΥ [Πς Ιοπῖδῃ πανδ] Πποβί, [ἀγπ]ηρ [Π6 {146 οὗὨ Ὀδίι1ς (ἑτεραλκή ς), 
ϑινερί {Π6 πὶ ἀννᾶγ ἢ (1. 6. [π6 Ῥαυβίδ ἢ ὙνΑΥΓΙΟΥ5. ν ΠΟΠῚ ννῈ ΤΠΟΙΓΠ), 
6 Ἰοηῃΐδῃ μοβί, τανδρίησ ἴη6 ἄδυῖς σθα δηά ἢδρ]θϑ5 5ποσρ. 
50 Εὐυτ|ρ. Μεά. 212 (οἱ Μεάξα σδιτιεά ο΄ ἴο τεεςοθ) νε πᾶνα 
Ἑλλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον δι᾽ ἅλα νύχιον ἐφ᾽ ἁλμυρὰν πόντου κλῇῃ δ᾽, ΟἸΘΑΥΥ 
ἐἴο {Π6 ορροϑβίίβ σοαϑβί οἵ Η6]185, δοσοββ {Π6 σ]οουην 5684 (Επχὶπ6) 
ἴο {Π6 ννδίθσυ ὈΔΥΤΙΘΥ οὗ {Π6 πηδῖη ̓  (Η 6] Ἔβροηῖ): Απάτοπη. 1224 
ἄντρα νύχια (οἵ Ὑ μα 15᾽ 564 σανεΓη8). 

Βοίἢ Πεῖδ δηα Μεά. 212 μυχίαν ΟΥ̓ μύχιον 15 ΡΙΌΡΟΞΕ(, «η4 {ΠῸ 
Ποπ]θοίατα ἢ ΟΠ6 ΡΪαοα 15 1564 ἴο 5 ρροτί {Π6 βαπηθ σοῃ]θοίαγα ἴῃ 
1η6 οἴπθσ. 1 ἀο ποῖ [6ε] 1ἰ 15 ΠδοϑϑατΥ ἴῃ εἰ ποτ, [Ι͂ἢ Μεάβρα 212 
ΟἼΠ 6 Θ]ΟΟΠῚΥ 568 15 ἔασ θείίευ {πᾶ ἡ {Πα 568 οὗ 1π]εῖβ᾽᾽ : [οΥ ἢ 
μύχιον ννε ἰεανε ουἱ 216 “τι1:12716 νυν Ίοἢ [ἀ50η οὐοββοα [τῸπὶ ΚΟΙςἢΪ5. 
Ιῃ ΟἿΓ ΡῬαβϑαρα μυχίαν ννοι]α ἦο ἔοτ {π6 Δ η6-Ἰοοϊςε αὶ 56α, νυ ΠεΕσα 
τὴ6 ἤσῃι ννᾶ5 :. Ὀὰΐ " Ῥ]ΟΟΠΊν ἡ 15 αἱ ἰεαϑί τηοτα ᾿πἸαρΊηαΐϊνα, πᾶ 
16 Ρἤγαβθ 15 ΠΊΟσΘ δἴεοςνα γΠΘΓῈ σεα αι 51076 αἰΐδε αγὸ ἀφασίν 
ἴο {π6 Ῥετσϑίδηβ. 

955. Μ955. κρῖνε {Π15 11η6 ἴο ΧοΥχοβ : Ραξ {Π6 δ {5 ΤΌΡ Πα 5Πονν5 
παι ἴο 6 νύοησ. ὙΠΕοΙΘ 15 πὸ ΕΠ Πομ]ν τη βόα Δῃα ἐκπεύθου : 
“ΟΥΥ δἱοια, ᾿θαυῃ 811 {Π6 [14] Πηρ5 15 ἃ 77124}24πἴ εχ πογίαίιοη οὗ {Ππ6 
ΟΠΒοσι5,--ἃ σοπητηοη αἀγαπγαῖϊς ἄθνῖςα, οἵ νυ ΠΙ ἢ {Π6 Ὀεϑί ᾿πϑίδησα 
15 ΕπΠΊ. 140, 141, 254-77. ΤΠ6 πεχί ᾿ἰπη6 (956) 15 δα ἀγεββϑθα ἴο 
ΧΕΓΧΘΒ, ἀϑκίηρ οὗ Π15 " σογηγα 65 ΟΥ̓ “συαγα᾽ (παραστάται) ΜΝ ΏΟΠῚ 
1π6Ὸ (πού. οαηποῖΐῖ 566 διηοηρ {Π6 εβοοτί οἵ Χεῦχεθ. Ὑννο ΠδΙη65 
(ΡΠαταπ δῖε ἀπ 501 1515 8 η65) Οσσαγ ἴῃ [Π6 Οροηϊηρ ΟΠΟΙ5 
(31 δῃηὰ 34) ἀπιοηρ ἴΠ6 Ἰοαθῖβ. ῬΘΔὨΊΓΩΙΒ 15 Δἢ ΕΡυρΡ Δ ἢ ΠΑΠῚΘ 
(Ηεγ. 2. 159). Τὴ ταϑί δῖα η]ζηοννῃ, 566 ΑΡΡρεηαῖχ, ὃ 4. 

ο63. ΕῸΓ {πῸ “ Ὑ γγίδῃ 5ΠΙΡ᾿ σοπρατα {ΠπῸ σοπῆϊος οὗ ΑἸ πεηΐϊδῃ 
δΔῃηα ῬΒοδηϊοίδη 5}105 ννῃ]οἢ ορεπδα {Π6 Ῥδίι]ς, 410. 

964. ἔρροντας, “Ἰοϑῖ,᾽ “ῬΕΙΒΠΕα᾽ : ἴῃ Αμεϊς ἔρρω 15 ποΐ “ἴο ρο;,᾽ 
Ῥαυΐ “το 6 σοηβ, οἵ. 732 ἔρρει πανώλης δῆμος. 

ἀκταῖς : [Π6 ταροιοη ο66 ἐπ᾽ ἀκτᾶς ΠλαΥ͂ ΡΕΥΠαρ5 Ὀς ἀείεηαεοά, 
ΔΠ4 1 Πανδ ἰεΐτ τπη6 Μϑ. γεδάϊηρ : Ὀυὺὲ ὟΥ 61] 5 ἐπ᾿ ἄκραις, “οἡ 1Π68 
715 οὐ “τεοῖβ,᾽ 566 Π15 ΝΈΥῪ ΡΓΟΡΑΡ]6. 

966. θείνοντας, “ 5.ὙἸΚΊη,᾿ ᾿πίταῃϑβ. : [1π 418 ἔθεινον Οσσυτ5 νυ] ἢ - 
ουξ ΟὈ]εοΐ Ἐχργεββϑα: θὰΐ {Π6 σοπίοχι {ΠῈγα ΒΌΡΡΙΙ65 1Π6 οὈ]εςί, 
“ὙΠ 6 τη, 1. 6. τὴς ογον ἀβδὰ Ῥεύβίδη 5105]. 

οὔγ--73. ΕῸΥ [ῃ6 παπγθβ, 566 ΑΡρεπώϊχ, ὃ 4. 
973. ἐπανερόμαν (ΕΡΙς υπαπρηηθηϊοα [ΟΥΠ1) ; ἴπΠ6 δού. ἴῃ τῃ6 

Ἰα]οιηδίῖς ἡ ΠοπιΘ ὨἴΑΙῪ ᾿ 156, 566 δε. 
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975. ὠγυγίους : 566 37. 

976--7. “ΑΙ! ψΨι ἢ ομα ϑίγοῖζα 1ἰ6 σαβρίηρ οὐ {Π6 βῃογε᾽; ἑνὶ 
πιτύλῳ οἠδ οὗ {Π6 ΝΕ ΠῸΠΊΘΥΟΙῚ5 7:αηἼζεαζ ταθίδρ μοῦ. πίτυλος 
Ἔ ΡΙΟΡΕΙΙΥ {Π6 “οΔΥ-ϑυνααρ,᾿ {πε “ ΡΙΑ5ἢ οἵ οαγβ᾽ : ἤδϑύξ 1 ἄθϑβουῖθας 
{Π6 βιπηυ]δηθου5 ἀδϑῃϊηρ οἵ [ΠῈ Ῥουϑίδῃ5 οἡ {Π6 θα ςῇ, τα ἀγίησ 
Π5ῃ (Οα. 12. 254 οἵ ἃ ἤβῃ, ἀσπαίροντα ... ἔρριψε θύραζε). 
977. χέρσῳ, ΕΡΙς ΙοσΔ] ἀαϊῖνα σοπηπιοη ἵπ ΡῬΟΕΙΓΥ ̓ (νἱπους ΡΓΕΡ.). 

χέρσῳ Οὐοουγ5. ἢ]. 1], 4. 424. 80 πεδίῳ, ἀγρῷ, οὐρανῷ, δόμῳ, 
μυχῷ, ὅτε. 

9γὃ. αὐτοῦ σΔῃ ΘΒ τας ἢ ἔλιπες, “ ἀϊάϑε τῃοὰ ἰδανο ζλεγο᾽: 
Ῥαΐ 11 15 Ῥβί(ευ ἢ τὸν σόν, ρας ἢγϑί ἴοσ ει ΡΠ 4815. 

“1ά50 ἴῃοὰ Ιδανα {Ππἰπθ οὐνῃ ἐδι ἃ] νναΐομοῦ οἵ {Π6 Ῥευϑίδῃβ, 
ΜΏΟ πυπηθεγθα ἵπετὴ ὉΚ ἴθη5. οἵ {πουβαηάβ, ΑἸρἰβίοβ. βοὴ οἵ 
Βαίδῃοςθβοβ ... . Δη4 Ῥατίμοβ δπ4 πλ]ρ  ν Οἰδαῖες ̓̓  

Περσᾶν, ῬΙΟΡ. ϑ6ῃ. δἴζου ὀφθαλμόν, ἴῃ [Π6 56η58 “ΘΡῪ οὗ {Π8 
Ῥεγϑίδηβ. Τὴ ἀτεαΐ Κιηρ, ἃ5 15. ΨΜῈ]] ἰζῆοννῃ, μαά ϑρῖεϑ δπὰ 
ΤΕΡοσίουβ οἵ 411 τηθη 5 ἀοίηρϑ, ποι 6 σα] 6 ἢἰ5 Εγθϑβ δηά 
Ἐδτ5. Ηεχοά. (1. 100) (8115 {πεπὶ κατάσκοποι καὶ -κατήκοοι 
(ναίομῃεῖβ δηὰά 15.66.5), πα δβουῖροβ 1Π6 ᾿πϑυταςοη ἴο 
Τ)εἴοϊςζεβ. 50 {6 γοιηρ Κγίοβ, ραγίηρ ψ ἢ Π15. [6] ]ονν ν]Π]ασα 
ῬοΥ5 αἱ τόγαὶίν, 15 εἰεοίβα βασιλεύς, ἃ ΡΓΟΙΊΡΓΥ ΔΡΡοΙηΐ5 
δι φοιηταάα το Ὀ6 ΠῖβΒ ἔγε (Ηετοά. 1. 114): δῃᾶ ἤθη Πα ρίαν 
ΠΡ ἀπά Ὀθοδῖηα Κίηρ 1ῃ τϑα]γ, Π6 15. ρταῖϑεα ὈΥ Χομορἤοη 
{(Κγτορ. δ. 2. 10.544.) ἴΟΓ Πανίηρ ἃ ἰαῦρα ὨΠΠΊΡΕΙ οἵ {Π656 Εγεβ 
Δα ἘΔ Υ5. 
ΤΠ βΈΠΟΥΑΙ 5εηβ6 15" Ὀιἄϑε ποι Ιεανα θα μηα 4150 []η6 οννῃ 

411- 1 Π{ὰ] Ἐγα νοῦ {πῸ Ῥεούβίδηϑ, πο σουηϊοα {Π6πὶ ὈΥ ἴθ η5 οὗ 
1πουϑαηά5, (6 βοὴ οἵ Βαίδῃοομοβ ΑἹριβίοβ... 50η οἵ ϑ6βδ1η88, 
8580η οὗ Μερδβαίεβ Ῥ᾿ ὙπεῈ πδηια ΑἹριβίοβ ἰῖ5. πηϊζηον : δηά 
ὙΝ εοκιθίῃ ΠΡ ΏΙΟΙΒΙΥ ΡΙΌΡΟΒΕ65 ἄλπνιστος, ἃ ΤῈ ὑνοτὰ [ουηα ἴῃ, 
Ῥιηάδαγ (51. 5. 12 ζωᾶς ἄωτον. .. τὸν ἄλπνιστον, “1ἴΠ6 [αϊταϑῖ 
βοννεσ οἱ 16), ([Π6 πᾶπηα Ὀδιηρ τη ἰῃαΐ οα56 {Π6 Ἰοϑί ννοτγά 1ὶἢ {Π6 
πεχί Πἴη6. Βυῖΐ {Π15 15 δ Ρεϑί ἃ βιιθθ5: δηά ἄλπνιστον 5ΕΕ1ὴ5 
ΤΟΥ͂Θ ΔΡΡΙΟΡτΙαΐα ἴο ἃ τουδὶ Τἀνουτίτα (Πδῃ ἴο ἃ {γαϑίν οἴου. 

Ιη Αὐἱϑί. ΑςΒ. 92 ἃ «ΔηςΔ 5.10 8}}Ὺ ἀγαββθα οὐίθηΐαὶ ΡοΥβοῃ 15 
15 ΠΥ 4 ἴῃ δ5 " Κιηρ᾽β Εγς, μανίηὴρ ἃ ἢιιρε εὐε ρρδίβῃϊ νη {π6 
τηδϑῖς. 

980. μυρία μυρία πεμπαστάν, {π6 ρῥγϊ46 οὗ 186 ατεαῖ ΚΊηρ' νγὰ5 
ΡῬΙβαϑεα ὈΚ {Π15 πηϑί Ποῦ οἵ σοιηίηρ Ὀγ ἰθη5 οἵ ἐποιιϑαη δ: 50 
Τλαγθῖοβ αἸ4 ἴῃ 6 ϑογίμίδῃ Ἐχρϑαιὶοη: δηα Χουχοβ᾽ Ρ]δη δἱ 
Τοτίϑίςοβ οἡ [ΠπΠ6 ουϊναγζα τηδΊΌἢ 15 νΊ νι αἱν το]4 Ὀν Ἡετοά. (7. 6οῚ, 
Πονν {Π6ΥῪ Ῥδοϊζεα το,οοο πιθῇ 85 οἴοϑα 85 ροβϑβιῦ]θ, ἄταν ἃ οἰγοὶα 
τοιηά, θα11} ἃ νν8}} τουηα [ῃ6 11η6, δΔηα :θαϑ1γθαῖ 1Π6 Δύτῦ ὈΥ 
Ῥδίομοσ, 

ῬοΒΒΙΙν Ααβο. 15 τείευσιηρ ἴο [15 ἱποιάθηΐϊ : [πη “ [Π6 50η οἵ 
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Βαίδῃοοποβ, {πῸ6 ἰκἰηρ᾽5Β Εγς,᾿ ννὰβ (ῃ6ς οΠςοΥ ϑιροινιϑίηρ {πε 
Τ]ΘΑΒΟΓΘΙΊΘΗΐ. Ἡετοά. σῖνοϑ ἢ Π8ΠΊΘ. 

Νοίε μυρία αςς. αἴζεῖ πεμπαστάν, ἃ. ΞΡΘΟΙΔ4] θαΐ ποῖ γΆγῈ ἘΣ 
Ποῖα (ῃς ψεγόα (Δ 4]. ΟΥ ΠΟΙΏ) Κεερϑ5 1η6 οσαϑ8ςε οἵ {Π6 νεῖ: 
χοὰς προπομπόύς, ΓΙΠο. 23; ἄπορα πόριμος, Ῥτοπη. 904; ἜΣ 
πολλὰ ξυνίστορα κακά, ΑΒ. Τορο; τὰ μετέωρα φροντιστής, ΡΙαΐ. 
ΑΡΟΙ. 1τὃ Β : δῃά 50 δόσιν κακοῖς, τηΐ, ΙΟΔ4Ι, ΠΕΙΘ ἴἰ 15 [Π6 γε2Ζοΐε7, 
ΟὈ]εςΐ {παὶ Κεαρϑ ἴῃ6 νεῦθδὶ φοπδίγιοιίοη. 

οῦς. δῴων Αἴζευ ὦ, οἴ. 445, 517, 918. 
οδό. πρόκακα, “αἰ(Ε1]Υ 11} ̓ : Π|κ6 {Π6 πι56 οὔ πρό (( ἀνγαν,᾽ “αἰτετ]γ᾽) 

1ῃ πρόπας, προπάλαι, προθέλυμνος, πρόρριζος. 
987. ἴυγγα : {πε6 ἴυγξ ννᾶὰ5 ῬΙΌΡΕΙΥ “ἃ ψ γΠθοῖς ̓: [15 Ὀἰγα 

νγὰ5 564 85 ἃ ἰονε ἍἽῇδιπ), Ὀείησ ἰδ ἴο ἃ ΨΠΘ6Ε], Δηα βρη 
ΤοΟυηα, ἡν 116 ΤΡῚΣ 5ΟΏΡ5. ΟΥ̓ 5Ρ6115 ννεῖβ τυυεσεα. ὙΠῸ Πδηη6 
νὰ 5 564 [0Υ {Π6 ΨὙΠ66], αῃα ὄδνβὴ {Π6 5Ρ6}1} [1561 : δηα πιεία- 
ῬΠΟΙΙΟΑΙΠΥ ἔοΥ {Π6 Ραββί θη Οὐ “γεαγηϊηρ, ἃ5 Πεύθ, (Πδὲὶ ἄγαννβ {ΠῸ 
{πουρηῖ5 ἴο ἴποβα Ἰοησεα ἔοστ. ὙΠ6 σΠδΥπὶ 15 θαϑὲ Κηοννῃ ΠΌΠῚ 
{Πῃς ἀοβοτιρίίοη ἴῃ ΤΠΘΟΚΥ. 2. 17. ϑοογαίθβ ἴῃ {Π6 ἴδ||ς τεοογα θα 
Ὀγ ΧΕΠΟΡΒΟΙ (Μεπι. 3. ΤΙ 17) 58 Υ5 {Παΐ ἢ Κεαρβ Πϊ5 ΠΘ Πα 5 οὐκ 
ἄνευ φίλτρων καὶ ἐπῳδῶν καὶ ἰύγγων. 50 ΡΙπά. Ν. 4. 56 ἕλκομαι 
ἴυγγι ἦτορ. 

993. Μάρδων : {π6ὸ Ματάαοὶ ἀ΄α σ]|16 6 ποτηδαάβ5 ὃν Η εσοα, (1.125), 
Δα Δ7γ6 6] αν θα το θ6 5ῃερῃεγα 5 οὗ ἴΠ6 Π1115 πουίῃ οὗ [Π6 Ῥευϑίδῃ 
δ}. ὙὍΤΠΘ ΟΥΠΕΙ Παηη65 (994--8) ἀγα ππκηοννῃ ἴο ΗΠ οτοα. ΕΎΟΙΩ 
1ῃ6 Ιαϑ [ῃτεα 1165 οἵ {Π6 ϑβίδηζα {ΠῈῪ ἀὺα οἰ ]Ὺ ΟΠ] ο αἴ η5. ΠΟ 
γνου] ἃ παίαγα! ν 6 Θϑοουίηρ ΧοΥΧΕαϑ. 

ΘΟ00-ἼΟΟΙ. ἼΠ6 σοηϑίγιοίοη 5 ἔταφον [αὐτοὺς] οὐχ ἑπομένους, 
11τ. “1 τηᾶτνεὶ δἱ-Ποτη- ποῖ- [Ο]οννίησ,᾿ “1 τπᾶῦνεὶ {Πδΐ {πον [Ο]]οιν 
ποῖ» ΤῊΙ5 1 15. ἃ ῬΡΕΥΒΟΠΔΙΖε αὶ σοΠβίγπο Ιοη (αὐτοὺς οὐχ ἑπομένους -- Ξε 
τὸ μὴ αὐτοὺς ἕπεσθαι) Ὡοΐ πποοπηΠΊοη ΜνΊἢ ν τυ 5 οἵ δηηοζίο)ι : σὲ μὲν 
εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω, ΑἸ. 136; ἥσθην πατέρα τὸν ἀμὸν εὐλογοῦντά 
σε, ῬΗΪ]. 134; ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἀπιόντας, ΡΕΪαΐ. 
Ῥμαδβά. 62 1) ; τοὺς εὐσεβεῖς θνήσκοντας οὐ χαίρουσι, Επτ. Η]ΡΡ. 

1330. 
ΙΟΟΟ. σκηναῖς τροχηλάτοισιν, 1π|. “νυ Πα] δα ἐδηΐ,᾽ 1.6. 16 ἁρμάμαξα 

ΟΥ̓ Οασ ΔΙ Π6 4 σατ᾽ (16 στόοτη ἴῃ Χεη, ΚΑ γτ. 6. 4. 11 εἶοσες ἴῃ 6 (τ) 
θεὰ ΌῪ Κίηρϑ ΟΥ̓́ΪΧΙΤΙΟΙ5 Ρούβοηθ. ὙΠ6 ΘηνΟΥ͂ ἰπ ΑΟΠδγηϊδη5 
(6ο- 70) σοΙη Ρ] 415 Οὐ ΤΠ ΕῚγ ἔγὰν Πρ “ἀπ 6Υ σαηναβ᾽ (ἐσκηνημένοι), 
ΤΕΟΠΠΙΏΡ; 50] οη ἌΠΠατῖοίβ, ἐφ᾽ ἁρμαμαξῶν μαλθακῶς κατακείμενοι. 

1002. ἀγρέται, ΠΠΐ. ᾿ΒΑΙΒοτοΙ δ, 1. 6. “ ΠΊΔΥΒΠΔΙ]ΕΥ5,᾽ ἡ ΡΘΏΘΓΑΙΪ5" 
((ΠῈ Μ59. Βῖνο ἀγρόται, “Ὑιδιϊο5,᾽. ΜΗΪΟἢ ἰ5 ΠΟΏΒΘΏΒ6. ΤΠΕ 
ΞΟΥΓΘΟΓΙΟη ἀγρέται 5 θα 564 οἢ ἃ ποία οἵ ΗΠ 5υςῃ. ἀγρέταν᾽ ἡγεμόνα). 
τοίπερ 5 ΕΡΙς τοϊαιϊνα, 

Ιοοῦ. ἔθεσθε, “Πᾶνε ογάἀαϊηθα᾽: 50 χάριν θέσθαι, Ῥτοτη. 783, 
“στδηΐ ἃ ὈοΟη.ἢ 
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ΙΟΟΥ. διαπρέπον οἷον δέδορκεν ἴΑτα, “ΡΙ]αϊῃ ἴο 566, 45 5 {π6 
βίδηςε οὗ (δ]δηηεν.᾽ διαπρέπον ἴῃ γ6 6 5}}}. 6 καρδίας ἴννο 501}. 
ΤΠΕΡ. 289; δίαινε, το38., ϑΘοΙηδ ἴαϊκα ἴξ “ϑπονίηρ πον ἤσδγοα 15 
1η6 σἸδαησε, ἅς, : θαὶ οἷον τηϑί θ6 γελαΐζυε (τοὶ ᾿παϊτεοί Ἰηΐευσορ.), 
8.5 1ἴ 15 1ἢ [Π6 Ῥᾶγ4}16] ὄβεχρυεϑϑίοῃ, οοδ. 

ΙοΟδ. οἵᾳ δι᾽ αἰῶνος, “510 ννγοθ ἃ5 ἰαϑίβ ἴοσ Ἔνοτ, οἵᾳ αἰἰγαοιοά 
ἴο {Π6 ςᾶ56 οὗ τύχᾳ. 

ΙΟΙ2. οὐκ εὐτυχῶς, ᾿Ιγοηϊς πηάεογοίαϊθηγθηΐ (πΠΊ6 1.515) ἦν  ὯῸ 
[αὶγ ἰουίαπα,᾽ 1. 6. “ἴο οὐτ τα] η. 80 οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶς 325. 

1013. δυσπόλεμον, “[Π]-ϑίατΓο ἴῃ νγαῖ. δτίπηρ βυροαϑίβ 
δυσπάλαμον, “Παγά ἴο σοπαμοῦ᾽: δὴ Αδβϑοῆυ]θαη ννοτά, Ραΐ ουΐ 
οὗ ρίαοβ πεῦα ποτα {Π6 ἴοπα 15 οη6 οὗ 46βρϑιγ. 

1014-5. ΤΠΕΙΘ 15 0 Τϑάβοη ἴο βιϑρεοί {πῸ ἰαχί : “Ἰη τὴν ναϑί 
Ποβί δὴ 1 βηπλτθη᾽: {Π6 ΔΥΠῚΥ 15 {Π6 5. γεηρῚῃ οὗ {Π6 διριτα, απα 
1Π6 ἘΠΊΡΙΓΘ 15 ΧΈΥΧαβ. 

ΙΟΙ6. ἄλαστε: ἄλαστος Δ ἀλαστέω ἀ΄α ἘΡΙς 4164. ῳ ψνοτά5. οὗ 
ΨΟΤΥ ΟΌϑουα. ΟΥΙΡΊΩ : [Π6 τηδδηϊηρ Οὗ ἄλαστος 15 ΦΈΠΕΓΑΙΙΥ 
“ρτίθνοιβ᾽ ἴῃ ἩοπΊοΥ, ἰοη ἢ ἄχος, πένθος, ὀδύρεσθαι, τς. : 
Δα 5: ΠΆΠΑ Υ]ν 1 ἴῃ Τταρρ. ἄλαστ᾽ ἄλαστα στυγνά (Ξρτα 990) ; ἔπαθον 
ἄλαστ᾽, Ο. Ὁ. 539 

Α5 ἈρΡΙΪοά ἸΟ. 26γδογς ἰῇ ΟσουΥ5 1]. 22. 261 μή μοι, ἄλαστε, 
συνημοσύνας ἀγόρευε, ΜΜΏΘΤΕ 1 566 Π5 ἰο τηθδῃ “ ψντείς 64 οῃβ,᾿ ΟΥ̓ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ “ πηδαπηδη,᾽ “1655 (ροῦπαρβ5. οοπμηδοίθα ψ] ἢ ἀλα-, 
“Δ ηἄογ᾽). ὙΠαῈ τηθδηϊης “ ΔἰΠΙοίεα οηθ᾿᾽ ψου]ά 51 εἰΠεσ, δηά 
4150 [Π6 τιι56 οἵ Χεύχθϑ ΠΕυθ. 

1017. τὸ λοιπὸν τόδε (πε 6Υ 845 ἴῃ τάδε μὲν Περσῶν, 1), “{Π15 
τοπηηδηΐ, 1.6. ἴπΠ6 ἔδνν [Ὁ] Οννοῖβ. στολή, “ΘαπΙρΡηηθηΐ, 15 Ὀεϑβί 
τοίεσγεα (ἢ 1[Π6 56Π0].} ἴο Π15 50] Ἰοὺ δηα σιιαταβ αἰζεπαϊηρ: 
50 ναυτικοῦ στρατοῦ στολή, ΘΌΡΡΙ. 764: οἴ Πεῖ5 Εχρ]δίη ἴἰ 1655 ννῈ]]} 
οἵ Ὠ15 “ἴοτῃ ἀγα55.᾽ 

1ο2ο-2. “ὙΤΠΘ δυγον- τα οαὶν!ηρ ΒΟ  ΠΟΙ156 ἔοσ θΟΙ] 5 15 οἵ σουτθα 
1Π6 συνε ἢ ΑΘβομυ]εδη Ρἢγαβα. 

1023. “ϑεδηΐ ΤΕΙΙΟ5 οὗ 8}1 {παΐ ϑίογβ. ὡς ἴῃ 1[5 σοπη ΠΟ) 40771-- 
2αγαξἧνε τε ; πιστὸς ὡς νομεύς “ΑἸ Πα] 2 ἦς ἄρ 7γδε ἃ5 5Ββερπετά, ̓ 
ΘορΡῆῇ. Ο.7. 1 τὃ ; φρονεῖ ὡς γυνὴ μέγα, “ ᾿ὰ 5 Τηογα {ΠΔῃ ἃ νγνοΠΊΔ 5 
ΡΓΙά 6, 10. τογδ. 

1024. ἀρωγῶν, ᾿Ῥεδέ ἰαἴκεῃ παυίοι, “ἀείεηοαϑ᾽ ταῖπου ἴπδῃ 
“ἀείδηάεγϑ. 

Ιο25. Ἰάνων: Μ595. τεαά Ἰαόνων, τΠΠΊΘ Τ10 8] (45 ὦ - -- 5 
ννδηΐθα). 1 τεδᾶ νι Ῥάαβϑονν ᾿Ιάνων, {Π6 ἴογπὶ Του ἴῃ Μ595. 
950, 951. 

1ο26. ἀγανόρειος, νατῖαπί ἴοτπὶ οὗ Ἐρὶς δα]. ἀγήνωρ, “τηΔΏ]Υ᾽ 
“Ῥο]ά.᾽ ᾿ 

1032. μὲν οὖν, σογγαοίνα 85 1158] : “ΑΥ, δηα τῆοτα {Ππδη 4145 1᾿ 
ἴο ννῃϊοἢ Ποῖ 5 τερ 165 “ΑΥ, ὑννοίο] ἃ [ϑοσγον5] δηθὰ {Ὠγεαθίο!α. 
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1034. ὙΠΟ ἔοτπι οἵ ρῆγαβα 15 ἀραίη Ερὶς : δυσμενέσιν μὲν χάρμα, 
κατηφείην δέ σοι αὐτῷ, 1]. 3. 51 ; τῷ μὲν κλέος ἄμμι δὲ πένθος, 1]. 4. 
196, ἄς. 

1038. δίαινε δίαινε, [1{. “νγαίοτ 1{ (1 68 γ5), ἦν θαρ, ΨΕΕῈΡ ἴου 
{π6 νοβ.᾽ Ὑῃα βϑεοομα δίαινε 15 ἵννο 50118}}165, {κὸ διαπρέπον 
ΙΟΟ7, 4.ν. 

Α7ε7 πρὸς δόμους δ᾽ ἴθι (1το38) 216 Ολογτες οί 10 γογηι {δε 
2721014721171.᾽ 270 6551071, 6507 {1710 ΑΈγχες αγιαἱ ἐλ οοἠαϊΐθ7γ5, αγιαὶ 
ὀεοτυα γι (171 αἰίογηαίς {7γ165 «τοἱΐὰλ 116 Κη) 116 «εγξαΐ αγα 
ἐἰεείγιμοίζογ οΥ 116 αγηῖν (1ο39-76). «(412 116 εἰοδθ οὔ {}4 5οϑιρ᾽ 
ζλε 2γοσσοοίο)ι ῥα55ε5 ομέ οὔ ἐλε ογελεδίγα 4οο7. 

1039. ΤῊΪ5 Πη6 ἴῃ Μ55. οσοιτβ δ 1047, ἀπ 1047 Πεῖθ. Τῆς 
σοηϊιβίομι σαπιθ οἰθαυν ΠΌΠῚ {Π6 Π1Π6 [Ὁ] οννηρ βόα νυν, ὅχε., 
ΜΈΏΙΟΗ ἰ5 Τουηα ἴῃ Ὀοϊἢ Ρααβ. ΟΝ] ΟΙΒΙΥ διαίνομαι 15 ἴΠ 6 ΔΏΒΥΨΘΥΙ 
ἴο δίαινε. 

1041. δόσιν κακὰν κακῶν κακοῖς : {πΠ6 νΕΥῸ 1 νγεαρ,᾿ “Ῥεννδὶ] 15 
ΘΑ5ΙΥ 5ῸΡΡΙΙΘα εἰ Πα  “τΟϊη διαίνομαι ΟΥ βόα. κακοῖς ἀδρεηαά5. οἢ 
δόσιν (Ξε6 ποία οῃ 980) : [{{. “8 εν} σταηΐ οἵ 1115 ἴο 1115,᾿ 1. 6. “ἃ 
δτίανοιβ βεηαϊηρ Οὗ 5οΥΎΟν 5. ΟἹ 5οΙτον 5. ΕῸΓΙ {Π6 ἸαΙοσηδίϊς 
Βαγριηρ οἡ {πε ψνοτά, οἵ. Αἴαβ 866 πόνος πόνῳ πόνον φέρει: ἴῃ 
ΤᾺ] ΘΓ [ΟΥΠῚ5 τίκτειν ἄταν ἄταις, Ξ0Ρῇ. ΕἸ. 235 ; πήματα φθιτῶν ἐπὶ 
πήμασι, Δηΐ, σου ; ἄχεά τ᾽ ἄχεσι, δάκρυα δάκρυσιν, Ἐππωτ. ΕἸ. 36ς, ἄς. 
ΤΠ6 τι58 15 ΠΟ ΠΊΟΗ. 

1042. ὀμοῦ τιθείς, 1. 6. “1Π τπιη]50ῃ ΜΊΓ πΊα.᾽ 
1045. “ΑΙΔ5, δῃὰ 1ῃ15 ἴοο 1 σγίανα ἴοσ ̓: 411 {Πσουρῇ [Π6 ζεῦο 

ΠΑ δι {165 ἀγα Παγρεα οη, νὶΖ. Ὀγ απ δηά 568, διπλοῦν μέτωπον 
720, στρατὸς... ὦλεσεν στρατόν 726, δίδυμα γάρ ἐστι 1031, δηὰ 
Ῥεῖονν {πὸ ἐμαϊ δύα δύα το47. 

1046. ἔρεσσε, “ 5(ὙΠκε᾿: ΠηΘίδρ ΠΟΥ ΠΌΤ {πὸ γάγνέληις ὁεαΐ οἵ 
Οδῇβ ἴο ἀδβουι θην {Π6 ταρθαίεα Ὀ]ονν5 οὐ πιοθτηο 5 οἡ {πὸ Ποδῇ, 
Ῥτβαβί, 8η δῖτη5. 50 [ἢ [Π6 τηλρηϊῆσοηΐ ράϑϑασα ὙΠΕΡ. 855 
ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ κρατὶ πόμπιμον χεροῖν πίτυλον, κιτ.λ. (΄ τοὺν ἢ 1Π6 
βρεθαϊηρ βίγοϊζε οὗ παπᾶ προη {πὸ Ὀγονν, ὅζο.᾽), νου {Π6 τῃ (ἢ Πη1ς 
Ῥεαΐ οἵ ΠΊΟΌΓΠΘΙΒ 15 ΡΙοἰυγεα ἃ5 {Ππ6Ὸ οαταρα οὗ {πΠ6 ας Ὀθδτὶηρ᾽ 
1π6 ἀδδά ἴῃ Ὀ]Δο - 58 1164 5}1Ρ ἴο [ης6 ἀατὶς 5Ποσα. 

ἐμὴν χάριν, “« ῬΟΟη ἴο ΠΊ6,᾽ γΠΕΓΘ ἐμός 5ίδης5 ἴοΥ βϑηϊνε, ἃ5 
ἴῃ σὸς πόθος, ὅτε. : 566 ποία 609. 

1047. δύα δύα (ἀι18]), “ἵννο ννοα5, ἔγγο νγοαϑ.᾽ 
1049. μέλειν πάρεστι, “᾿[15 ΤΥ σπατρα᾽ (1. “᾽Ε15 [ῸΥ πιθ ἴο σᾶτα 

ου 1ῃ15᾽). τοῦ θρήνου 15 ΘΆ51Υ ππηάἀογβϑίοοά. Νοίβ {παΐ μέλειν 15 
Ποτα 26γϑογαί, οἴ. θεοὺς ἀξιοῦσθαι μέλειν, Α΄. 370; μέλει κέαρ, 
ὙἼΠΕΡ. 287; θεοὶ ἀδίκων μέλουσιν, Η. ἘΝ. 772, ἄς. 

ΙΟ50. ἐπορθίαζε, “πρ}} {Π6 οΥν.᾿ 
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Ιο52. “ΤῊΘ βούτγονν] βίσοϊζε ̓  1 οδ]] δα “ Β]δοῖς᾽ ΤΠΘ ΓΔ ΡΠΟΥΊΟΔΠ]Υ 
ΤΟΥ “ϑ]οοπην, “584: 580 ψ ἢπά μελαίνᾳ τύχᾳ, ΘΈΡΡὈ]. 89; ὄναρ 
μέλαν, 10. 888 ; μελαίνας ἄτας, ΑΡ΄. 770 ; μέλας ἼΑρης, 19. 1511, ἅτε. 

1ο54. τὸ Μύσιον, “{π6 Μυϑβίαῃ οἤδηΐ (μέλος): τπΠ6 Μυϑίδῃβ 
Δα ΡΠΥγρίδη5 γεῦὸ Ποία που τΓηΘ 5 (56 0].). 50 {π6 ΒΙΓΠγηϊδη5 
(938) ἀπά τῆς Κα βϑίδῃβ ({ἰῦ6 οὗ ϑ514 πη), ΠΟ. 423. Ψ]οΙ πὶ 
55 5 Οὗ βυ!οῖ ψγετα ΠΟΙ ΠΊΟΏ 411 ονϑῦ ὑπ Ἐλαβί ; δ5 ννὰβ5 αἶβο {π6 
οαϑίοπλι ΟἱὗἉ τιϑίηρ Ψ2γεαῖ Ῥτοίεβϑί οη8] ΓΠΟΌΓΠΘΥΒ. 

1Ο55. ἄνια : 566 256. 
1τοσό. μου, Εἴἢϊς ἀαΐ., “1 ργαν᾽: λευκήρη ΟἸΘΑΥ͂Υ 5115 ἔπε Ῥεγβίδῃ 

εἰάδγϑ, μοὶ Χο ῦχαβ. 
1ο57. ἄπριγδα, “ἢ ΠἸΡῊΣ στρ,᾽ οὗ {π6 ν]ο]επὶ ἰδαγῖηρ οὗ 1Π6 

Παῖγ. 850 ἀπριγδόπληκτα οἵ ἴῃς “ ΟΙἸδηο ΠΕ α  ὈΪονν5. οὐ {π6 Ὀγεδαϑί;, 
ΟΠο. 425. ᾿ 

ΙΟὔο. ἀκμῇ, χερῶν : χείρ 15 Οἰΐξῃ ι1564 ἴοΥ α77725 ἃ5 γγ6Ὲ}] ἃ5 μαηάϑ, 
85 ἴῃ περὶ χεῖρε βαλοῦσα ἴοτ ΕἸ τδοϊηρ (Αρ. 1550), ἔχω σε χερσὶν 
ΘΟΡΗἢ. ΕἸ. 1226: δΔοςογαϊηρ]ν ἴοσ {8Ὲ λαμάνς οἵ ρμρεγς να οἴζθῃ 
Πᾶνε ἄκρος ΟΥ̓ ἀκμή δαάεᾶ: 45 ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς, Ο. Τ΄ 1243; 
χερῶν ἄκρους κτένας, Αρ. 1594. 

1οῦ2. ψάλλ᾽, «βἰποῖς ΤΊΘΕΙ ΡΠ ΠΟΥ ποτὶ {π6 δοίίοῃ οἵ ΒΠΔΙΡΙῚΥ 
Ρα Παρ {Π6 βίγηρϑ οὗ ἃ ΒΆΤΡ. 

Ιοὔϑ. αἰακτός, αοίϊνα, ἡ Τ]ΟΌΓΏΙηΡ ᾽: Ἰῃ 932 ἴῆ6. 58Π16 σοπα 15 
Ῥαββῖνε “Ἰατηθηΐαῦ]ε. ΤΠ656 νου 815 δ.6 Ιατροῖν π864 θοΓΉ νναν5. 
50 πιστός, 5041 “{Υβενοτίῃν,,᾿ 15 ἀϑεα (Ρτοη,. οΟΙ6 τοῖς μεταρ- 
σίοις κτύποις πιστός) ἴογ “ ἰγαδίϊησ ᾽: μεμπτός, δοίϊνε, ΤτΔΟΝ. 446, 
Ῥαϑϑίνβ, Επτ᾿τ. Ηε]. 462 : ὕποπτος, ὈοϊΉ “ βαβρεοιίίησ  δηᾶ “ 5ι5- 
Ρεοίεα. Οὐτ νψοζγά “ βυιβρίοοιβ᾽ 15 4150 ϑεὰ οι νναν5. 566 104. 

τοῦο. ΤὮε ἰεχὶ [ἢ {86 151 ἴδνν 1165 15 10 ΠΊΘΩΥ ΡΙαΟ 65 ΠΏ σοσία : 
Ι πᾶνε σίνεῃ τ᾿ ἴῃ πε τεχί δ5 1 βίδῃαβ ἢ Μ. Τῆς Ἰαϑί εἰενεῃ 
11π165 δῖβ πιδυκοα ἃ5 ἐπῳδός : Ἀπ {Π616 15. Πεύα 845 οἰΐδαῃ στοιηα 
ἴου βιρροβίῃρ ὑπαὶ βιοἢ ραββϑαραβ δῖα οδ] δα "ροάδϑ᾽ ψῃεη (ἢ6 
ΔΏΛΡΠΟΠΔΙ ΟΥ̓ ΔΗ Βίγορϊς σουγεβροηάδησα π85 Ὀθθ ἰοβί, οὐὶησ' 
ἴο σοττγαρίίοῃ. ὍΠὲ Ρεϑὲ δρ βεβι!οη ἴοσ γεϑιοσγδίοη 15 Νν ε11᾽5, ἃ5 
{Ο]]ονν5 :-- 

Ξε. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. τοῦθ 
Χο. οἰοῖ οἷοῖ. 
Ξε. αἰακτὸς ἐς δόμους κίε. 
Χο. (αἰαϊ αἰαῖ). 
Ξε. ἰὼ Περσὶς αἶα. ΤΟο7ο 
Χο. ἰὼ δυσβάυκτος. 
Ξε. ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. 
Χο. ἰωὰ δῆτ᾽ ἀν᾽ αἶαν. 
Ξε. γοάσθ᾽ ἁβροβάται. ὶ 
Χο. ὦ- τ εξ ΙΟ75 

Ξε. ἰὼ Περσὶς αἶα. 

νΨ 

Ψ 

θο 



ΝΟΤΕΞ. ΤΙΝῈΘ 1τοϑ2- 1072 

Χο. 
"ἰ 
ες 

ἰὼ δυσβάυκτος. 
ἰὴ ἰὴ τρισκόλμοισι βάρισιν φθιτοί. 

Χο. ἰὴ ἰὴ πέμψω τοί σε δυσθρόοις γόοις. 1ο79 
Ιῃ {Π15 {πὸ [ὉΠ] οἴη; ῬοΪηΐ5 τηδὺ ὈῈ ποιὶςεα :-- 
(1) τούρ αἰαὶ αἰαῖ 15 αἸΞΕ]Πςο Εν σαυρραϑίθα ὈΥ αἰακτός τοῦδ, ἀπά 

ΠΟΙΓΕΒΡΟΠάβηςΕ 15 ταϑίοσε. 
(2) ΤΠ ϑἴρ]ς [πη 15 αἰν! ἀθα ἀρ ἰπίο ἵνο: 

Ξε. ἰὼ Περσὶς αἷα. 
Χο. ἰὼ δυσβάυκτος. 

ΤῊΪ5 ταπῖονοβ (6 αΠΠΠου]γ οἵ δόσβατος, ννῃ]Οἢ σα ΟἿΪΚ ΡῈ 
{γα ϑ]αἰθαὰ 845 ἴἰ ϑίδηΐβ, " ρβαϊῃηΐα! ἴο βηίεσ,᾿ νν ἢ 15 ποῖ νεΥΥ 
Παῖμγα], ἃ5 Π6 ἢὰ5 θθθῆ ἃ Ιοῃρ {{π|6 ἴῃ “ Ῥεσβίδῃ ἰδ η4,᾽ δῃηα 15 ποΐ 
ΠΟΥ δηΐετησ. ΕΓ ΠΟΥΙ, ἀρ] ΠσΟΥΓΕΒΡΟΠάθηςα 15 τοϑίοσεα. δυσ- 
βάυκτος ννὰ5 τοϑίοτεα Ὀγ Βυιηοὶς (ΠῸπῚ Πτεθ τθος. πο Παά 
δύσβακτος οΟΥ δυσβάικτος), ΔπΠ4 ννοι]4 πιθαῃ “Ἰαπιεηΐδ]α ,᾿ δ 
ΕΔ 516 56η56 : ΔΠ4 ὁη6 50Π0]. τες. ΕΧρΙαἰη5 {Ππ6 ψοσα 50, δυσθρή- 
νητος. 

(3) δῆτ᾽ ἀν᾽ αἶαν 15 ἃ νΕΙῪ ΡΓΟΌΔΌΙΕ σοττεοίίοη οὗ δῆτα ναὶ ναί, 
ΨΠΙΟἢ 15 σΟΥ Δ ΙΏ]Υ ΒΕ ΒρΊοἴοιι5, 1{ ποῖ ᾿πΠΠρΟΘ510 16. 

ἼὝΠΕ656 ΡοΙηΐ5 816 81} 'ἴῃ ἕανοιγ οὗ ΔΝ ε 115 ᾿Ἰηβδηϊοι5 βασραϑίϊοη. 
ὙἼΠε Ιαβί ἥνε [1η65 τα ποσὰ ἀοαθία]. Ν Ὲ Πᾶνε ἴο βιρροβε ἃ [ἴπ6 
1οϑβὲ δἴϊεσ ἁβροβάται : 1073 (Ἰη {Π6 ἰεχὶ) 15 το-οαϑβί Ἔχαςί]γ |ΚῸ τούο : 
Δη4 τογ4-6 αἴ γβδυσαηρθα ᾿ηἴο ἔνγο 11Π65. 

Βαΐ [Π6 τοΐδ] ἁπηοιηΐ οἱ σοη]εοίαγε 15 50 σοηΒΙ ἀθΥα]6, {Ππαΐ ἴῃ 
βΡρΙῖῈ οὗ 15 Ἰηρϑηιν, δηα {Π6 Πρ Ργοθ ΠΥ οὗ βοῖηα ροϊηΐβ, 
1 Πᾶνα ρῥγείεσγεα ἴο ἰΙεαᾶνε {πε Μϑ. τεδάϊηρ ἴῃ [τπ6 ἰαχί, δπᾶ 
τε εραία ὟΝ εἰ] 5 τεϑίογαίοη ἴο {πε ποίεϑβ. 

1072. ἀβροβάται, “ 5Ξ0[{ΠΥ 5ίδρρίηρ, ΡῬτόραΌ]ν ταίοστίηρσ ἴο {Π6 
5ο Ρεγϑίδῃ 5Π06 (566 660) ννῇϊ ἢ ἴῃ6 τρεῖς σοηϑι δγαα οἰζειηϊ- 
πιαῖθ. ἁβρός 15 ἃ ξςοῃίεπηρίιμοιιβ ννοτά. 

δι 



ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ 

δι. (11. γ59-7γ81.) ΜΈΡΙΑΝ ΑΝῸ ΡΕΈΒΙΑΝ ΚΙΝΟΒ. 

ὙΠΕΥΘ 15 50η16 ΟΠ σα] γ ἴῃ ΑΘβο γ]οϑ᾽ ἰδὲ οἵ {ῃ6 Κίηρβδ οὗ 
1ῃ6 Μεάδ65 δηᾶ οἵ πε Ῥευβίδῃ8. 

ΗἩετγοάοίοβ ἢ [15 εἰαθογαῖα Πϑίουυ οἵ {6 τίϑα οἵ {πεβα 
αἀγπδβίιε5 (1. 98--130) ΠΊαΪζε 5. 7)οζοῖες ἴπ6 ἢγϑε Μεάϊδη Κιηρ, [Πθ ἢ 
15 5οηὴ λ΄άγαογίες, ϑδιςοεθάθα Ὀγ Πῖ5 5σοὴ λγαχαγές, ἀπαὰ εχ 
ΔΙΕΥ ΠΙπὶ «“ςήγαρέσ, ΜΏΟσα ἀδυρῃϊεῦ Μδηάδηθ ννὰ5 τηδιτθα 
ἴο ἃ Ῥεύβίδῃ πδιηθα Καιῆργϑεβ. ΤῊ15 ρδΙΓ Πδα ἃ βοὴ Χγ705 (΄ {Π6 
ΕἸ 6γ ̓), οβα τοπηδηίς δαἀναηίιτεβ δῇ το]αϊθ αἱ Ἰεηρίῃ, δηάᾶ 
νν ὴῸ ἤπδΙΪγ ἀείθαίε ἢ ρσυδησίαι ποτ Αβίγαρε, απα θβοδῖθ 
Ιππηρ οὗ (6 Μεάεβ δῃπὰ Ῥεγϑίδηβ (553 Β.6.). Αἰεσ Κγίοβ σϑηλδ 
Π15 500 δπηθα (αἰτοῦ Κ γγοϑ᾽ [{Π61} Δ αγεόγϑες, νυν 516 νν ΠΙ5 οὐ 
ῬΙΟΐΠΕΙ ΘΠΊΟΓάΙ5 : ας ἃ Μαρίδη ργείθεμ θυ σδ]Ἰηρ ὨΙΠη561{ 
(1,67 4115 ννὰ5 Ρᾳς ΠΡ ὈΥ ἃ Ρῥὶοί οἵ Μαρίδη τε 6]5, ᾷῃα θεϊηρ 
δοςσερίεα 85 Κγίοβ᾽ Ιοϑί 50η βισοσεεάθα (ο {Π6 [ἢτοπθ. Ηᾶδ ννὰβ 
ΤΟ] οννεα Ὀγ Δ αγεῖος ἴῃ 6 Ῥεύβιδῃ, ννπῆο ΠαΙρίησ ἢ 5ἱχ σοη- 
ΒΡΙΓαΐουβ το ονεγίητονν {ῃΠ6 Μαρίδηβ ννὰβ5 τηδῖ6 Κιηρ οἵ Ῥεγϑία 
(Ηετοά. 11. 1-8ὃ4). ὙΠΕβα ἀγηῃαϑίῖα5 νου] σον τουῦΡὮΪν {Π6 
ἴννο σθηΐυτ!θϑ, 7ζοο-- ο0 Β.6. 

ΑΘβομυ ]οϑ᾽ ᾿1δὲ 15 σοηβι ογαθ]ν αἸἤεγεηΐ, απ ἴῃ σοπια Ροϊηΐβ5 
ΟΌβοσγο. Ηδ πλδῖζαβ ἰῇ βτθὲ Κίηρ οὴς Ἰ7εάος (Ῥεῖβ. 765), 
ΟἸΘαΥν δῇ ἹΠΠΔΡΊΠΑΙΥ ἡ“ ΘΡΟΏγΙηΟι5᾽ Ὠδη6 {(1|κα Ιοη, ΑΟἢδῖο5, 
Τοτο5, {Π6 τεραῖϊθα οπ6γ5 οἵ [πΠ6 ἰῆγες Ἡ Ι]θηῖς γαςεῈ5). ὙΠ6 
ΒΘΟΟΠΑ 15 ποῖ παιηθα (Ρεῖβ. 766), δῃά 1 15 ἀϊδρυίβα ψῇῆο 5 
πηεαηΐ, ϑΘΟΠΊΘ ΒΌΡΡοΟΒα “δήγασες ἴο Ὅ6 τηδαηΐ, δίπςα ἴὴ (Π6 
ΟΥαΙΠΔΙῪ ΓΔΑ ΙΠΙΟη σίνεη αἴρονα (44 [Ο]]οννεα αἰ5ὸ ὈΚῪ ΧἝΠορΠοη, 
ΟΥτορ. 1. 3) 6 ναὰβ ριδῃάίαι μεσ απ ριεάβοθβϑοι οἱ Κυτοβ. 
ΟΥΠΕΥ5. {Π1ης (Παὲ δὴ «ἀγίαῤἠγελιος 15 τηβαπῖ, νη ϊο ψνου]ά 
ΕΧρΡΙαη {ΠῸ6 ϑίσδηρεὶν ψογάβ πορῃ ΑἜβομυ θα [Ϊη6 767, 
φρένες γὰρ αὐτοῦ θυμὸν φακοστρόφουν. Ναχί Πσοπιε5. Κῦρος, ἀηά 
δἴτου Ὠ1Π1, Το ασι ἢ 1ῃ [Π15 [ἰσῖ, ἢ15 ἀπ ηδπηθα σοὴ (Ῥοῖ5. 773), ΠΟ 
οδῃ 6 ποῆβ "καί ΔΑ᾽αηηόγοεσ. ὙΠῸ ΠΠ Ματζάοβ, ἡ ΨηΟ 15 ἃ 415- 
δταςε ἴο ἢΐ5 ἰἸαπα δηά {π6 δποῖεπί ἰἤτοης ̓  (Ρεῖ5. 774-5), πταδὲ 6 
1ῃ5 Μαρίδῃ ριβίεῃαεσ «δ᾽ γι6γωϊ5σ. ὍὙΠῚΒ τηδη νὰ85 δἰαίῃ ὈΥ 
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ΑΥὐἰδρῆτεποβ; Ῥυΐ ΑἜβομυ]ο5 πον πεῖα βαγβ {παὶ Αὐἰδρἤγεηθϑ 
γεῖρηοα, Ἔχεβρί ἴῃ [Π6 οἸθαΥΥ βρυτίοιι5 Πη6 778. 

ἼΠ656 [δοΐβ νν1}} θ6 πηοϑὲ οἰθαυν 5ῃμοννῃ ὈΥ ἃ (400 ]6 :-- 

ἨΕΚΟΡΟΤΟΒ. ΑἜΒΟΗΥΓΟΒ. 

1. Ζεϊοῖζες, ἢτϑι Μεάΐδη ἰκίησ. 1. ήῆεώος. 
2. λγαογέες (50ῃ. οἔ 1). 2. “ἢϊ5 βοπ᾽ (ἡ σέναρες οὐ Αγία- 
3. Αγαχαγές (50ῃ οἵ 2). 2λγεγιδς 1). 
4. ““ἔγαρές. 3. ΚΑγγος. 
5. Αιγγος (σταπάβοῃ οὗ 4), ἢτβὲ 4. “815 5βοη᾽ Α,αηιόγεες, 

Κίηρ οἵ Μεᾶεβ απὰ Ρετ- 5. 77αγαάος (.5γ)167115). 
5145. (6 «ἀπά 7 5ρυτῖοιβ.) 

. Ααριόγεος (50 οὗ 5). 6. Δαγοΐζος. 

. δ γεογαῖς (Μαρίαῃ ργεΐεπάεγ). 

. Ζλαγεῖος (Κ11Π1ςα {πΠῈὸ Μαρίδῃβ 
ὙἸΓΠ βἱχ σοηβρίγαῖουϑ). 

οοσἽΣ Θὰ 

Α ςοΙηρδιίβοη οὗ [Π656 [55 βιρρεϑίβ (ῃ6 [Ὁ] οννίησ σΟη1- 
ἸΠ ΘΠ 5. - 

(1) Τὴ τἢγτεο ἢϊδί παπλο5 οἵ Ἡεδτγοάοίοβ᾽ γα! θη ἀγα ἰ6]6- 
ΒΟοροά, 50 ἴο βϑρβεαϊς, ἰηΐο ἃ ϑίῃρ]ε. δροηγιηοιβ “ Μεάοβ᾽ ᾿Ὺ 
ἈΑδβοἢγ]ο5. 

(2) Αϑίγαρεβ. δῃηὰ Καιργϑθεβ δὲ ποΐ παπιθδα ὈΥ Αδβοῆυ]οβ, 
που ρΡ ἢ {Ππεῦρ ἀγα ΡΟββίθ]Ὲ ρίαςθϑ ἔοσ {πεῖ (2 δηά 4), 1655 {κεὶγ 
ἴῃ {π6 ἢγϑί οᾶδ86, ΠΊΟΓΘ ΠΠἸκοὶν Ἰῃ {Π6 βεςοηά. 

(3) πε πιᾶὴ ψ πὸ Κἰ]Πεα 5πιεγῖ5- Μαγάοβς ((Π6 Μαρίδπ ρτα- 
τε 467} ἴα ἴῇΏ Αδβϑοῆγυ]οβ Αὐἱαρῆσγθεηθϑδ, θα 6 ϑᾶγϑ ποίῃϊηρσ 
οἱ τπ6 γεαί ϑιηθγά!β, 50η οὗ ἄγτοβ, θεὶπρ ΚιΠ]6α Όν ΚΚγτοβ᾽ 500 
Καιργβϑθβ8. Αἰποηρ ἴΠ6 Ῥεύβίδῃ σοηβριτγαΐοιβ Ποὺ ΚΙΠΕΑ {Πα 
Μαρίδῃ οὐ ἴαἰβε ϑιηθσγάῖβ, Ηοσγοάοίοβ πη θη ΟΠ 5. 85 ἃ ἰθδ!ηρ ΤΠ 
οὔθ [πίϑρῆθύηθθ. ὙΠεῖθ σα 6 {π|| ἀουθδὲ {παΐ {πὸ [πίὰ- 
ΡῬΠετπ65 οἵ Ηεγοάοίοβ δηα {Π6 Αὐταρῆγθηθϑ οὐ Αθβοῆγ]οβ ἀύα ἴΠ6 
5816 ὨΔΙΠΘ ΝΔΙΙΟΙΒΙΥ Το ἤογε, οὴδ οὐ Ὀοΐῃ Ὀεϊηρ ΡευΠαΡ5 
σοτγαρίθα. ϑοιηδ Πᾶνα ϑιρροβϑά {παὶ Αθβοῦν]οϑ᾽ Αὐταρ γε 65 
ἴῃ 776 15 πηδξαηΐ ἰοσῦ οπε οὗ [Π6 βεῦϊθβ οἵ Κίηρϑβ: Ὀαΐ, ἃ5 ννε ϑᾶνν, 
Π6 πονῇεγα βᾶγ5 {Παΐ Ασαρηγθηθ5 σεὶρ θα, δηα ἴῃ 8}1 [Π6 ΟἿΠΕΥ 
ΠΆ565 ἢῈ ἄο65 50 δχρ!!οῖ!γ. Μοδονοῦ, {Π6 βρατϊτοιβ Ππη6 778, 
ΠΟΘ νεΥΓ νντοΐ ἰΐ, 15 οἰθαῦ αν άθηςα ἀραϊηβί {Π15 βαρ ροβιίτοη. 

(4) Τϑαγεῖοβ᾽ ρατὶ ἴῃ [Π6 σοηβρ γα οΥ ἀρϑιηϑδὶ 5 ΠΊΘΓΕΙ5 15 Ομ 6 ἃ 
Ὅν Αδβοῆγίοβ, Βαϊ {Π15 παν 6, ἃ5 Δ εοκίείῃ Παβ5 ροϊηίβα ουΐ, 
Ῥεσδιβα ἴἃ νοι οὶ ΠαγπΊΟΠΙΖα ἢ 1η6 ΡΙοίατα οὗ Τάγεῖοβ 
(647- 68ο, Ξι1ργ8) ἃ5 {π6 ννῖϑε δηὰ θχςει]θηΐ Κίηρ, 

(5) Ηετοάοίοβ. πηθηςοη5 ἔν Ὸ ΠΊΕ Παπηεα Ατίαρῃγθηθβ, νἱζ. 
(1) ᾿Πθαγείοϑ᾽ Ὀγού μεσ, ννῆο ννὰ5 πδϑνϑῖ Κίηρ, Βαϊ σονοσηοΥ οὗ ϑατα!β 
ἀυτίησ Πατοίοϑ᾽ ΥαΙρη, δηα ἃ ποία] ἤρσιιτε ἀυτηρ ἴῃς [Ιοηϊς 
τονοὶτ, (2) ΠῚ5 5οῃ, οἵ {ῃ6 βϑαπὴ6 ΠδΠΊ6, Οὔα οἵ [Π6 σϑῆθίαὶβ 
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ΔΡΡοΙη θα ἸΏ 400 ({π6 γεαῦ οὗ Μαγαίποῃ) ἴο οὐαϑῃ Αἰμδη5 δηὰ 
Ἑγρίσια (Ηετοά. ν. 25-ν!]. 42, αῃα νὶ. 94). ΝΕΙΓΠΕΥ οὗ {Πε56 
οδἢ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 6 ἰἀδπιπεα νὰ ἐπθ Αὐἱαρῆγεπθθ ροϑϑίθν το- 
ευγεα ἰοὸ ἴῃ Ῥείβ. 767, ΒΟΥ {π6 Ἐχρ τοῖς τηθπίϊο ἴῃ 776. 866 
Ῥείονν, ὃ 4. 

ΑΚ ἴο {π6 ,οζηὲ οὗ π6 πδῆιθ, {ΠῸ6 βυβῆχ -φρένης 15 αἴνναγβ Τουηά 
ἴῃ Ααϑοῆν]οβ, απ ἴῃ ἰῃ6 Ὀ6ϑὲ Μ995. οὗ Ἡοτοάοίοβ, δη4 15 πθαγοβί 
ἴο {πΠ6 Ῥεύβίδηῃ ἔουπὶ - ΓΔ δ, ἃ ΠΟΙ ΠΟ ΘἸεπηθης ἴῃ Ατἰαρῆθγηθϑ, ἡ 
ΤΙΊΒΒΑΡΠοτη65, ῬΠΔΥΠΆΌΑΖΟΒ5, ἸηταροσΠ65, Δ Πα ΤΠΔῺΥ ΟἾΠΘΥ ὨΔΙΊ65. 
ΤῊ [ΟΥΠῚ -ΡΏΘΓΠΕ5 ΟΥ̓ «ῬΒΑτη- 15. Ο {Π6 ΟἸΠΘΥ παπᾶ πηΐνθύβα] ἴῃ 
ὙΠαογἀϊά658. ΝΟΙΝΙΏΡ 15 ΠΊΟΥΘ ΤΓΉἢΠΑΥ ἐπαη {Ππ6 5ΕἸ Πρ οὗ {Πα 
ΟΥΘΙ] ὙνῃΪΟ ἢ σομη85 Ὡθχί ἴο -ρ- ἴθ ἃ ψοσα, 85 καρτερός κράτος, 

" θάρσος θράσος, ἄς. Απά {ἢπ6 εχἰβίεῃςσε οὗ 1π6 Οτθεῖς νγοτά φρένες 
ΤΑ Κο5. 1 ἴῃ 115 οαβα 41} {π6 τπογα ἢδίασαὶ {παΐὶ 1 [ῃ6 ἰοΥπὶ 
τΡΒδτη-, ν Ὡ]Οἢ ΡΟ ὈΪν τὰ Πδαύου ἴο [Π6 Ῥεγβίδη ψοτυσί-βϑοιη, 
ννὰβΒ δαἀορίβα ἴῇ 50Πη16 οαβϑεβ, πε ϑῇοι!α θ6 ἃ σοπηροῖπηρ 
Οταροϊζεα ἔοσπ -Ῥ θη 65, ΜΙ [Π86 νονεὶ τηοαϊῆαά, θαΐ {πΠ6 ρ ἴῃ 
186 τὶρηϊ ρίας. 

δ. 2. (1]. 338-20.) ΝΌΜΒΒΕΒ ΟΡ ΤῊΒ 5Η1Ρ5. 

Α5 ἴο [8 παπρεῖβ οὗ πῈ ταῖς 5Π105 ἔῃετα ἰ5 ἃ ἀἰδούθραηον 
Ῥεΐννεβεη τἢ6 ἤδυτεβ οἱ {μθ6 νατῖοιιβ δας ΠΟΥ 165. ΑΘβο ]Ὸ5 
δῖνεϑ ἴπ6 ὨσΠΊθΟΥ 45. 310, ἴδῃ 5ῃ1ρ5 Ὀβθίηρ οὗ βρεοῖδὶ Ἔχοειεπςα 
(δεκὰς ἔκκριτος, Ῥεῖδ88, 340), ἀαῃὰ π6 Αἰμεηϊδῃ σοπτϊηρθηΐ Ὀεϊηρ 
200. Πετιοάοίοβ, ψυυ τ ηρ ἃ σοηδύδίοη ἰαίευ, σῖνεβ ἃ σοπΊρίεία 
(ν 11. 43-7) ἰδὲ οὗ δὶ] (με σοῃεηρεμίβ, ἀπ ραΐβ [δ τοίΐαὶ (ν11}. 48) 
αἱ 378. Βαξ ἴμεῖθ 15 δ ΕΥΤΟΙ Εἰ Π6Γ ἴῃ [Π6 Ὠδίοσιδη᾽5 ἀδίδι]5, 
ΟΥ̓ΪΏ Ὧϊ5 ΔΙ Ὠτηδίϊο, οὐ εἶδα ἢ͵5 ἰεχί μὰ 5 Ὀθθῃ οοττιρίεά : ἴοσ {πα 
τοία] οὗ {π6 σοῃεϊησεηΐβ, ἃ5 σίνβῃ ἴῃ [ἢ8 ΟΥΔΙΠΔΥΥ ἱεχίϑ, 15 ΟὨΪΥ 
366. ΤἈυκγαϊάθβ, γερούϊηρ ἃ βρθεοῦ τὴῆὰδᾶθ ὉΥ δῇ Αἰμθηϊδῃ 
(απηδη164) δὲ {πες ϑραγίδῃ σοηρΎαβθ5 ἢ 432, Ταργθϑθηΐβ ὨΙΤη ἃ5 
βανίηρ ἰπμαΐ αἱ ϑδϊδιηῖβ. π6 Ογεβεὶς 5ῃ10Ρ5 ψγεῦα 400, οἵ ψῃ] ἢ 
Αἰμθηβ ἔπτη Ἰϑ θα “4 [{{1Ὸ 1655 ἐμὴ ὑνο-τγᾶβ᾿ (Τ ΒΚ. 1. 74). 
Τδηηοβίμθηθ ((οσ. 238) ϑ8γὺ5 [με ἰοΐδ] ννὰβ 300, δηᾷα πα 
ΑἸΒΘηἰΔΏ5 {ὰΓ]5 64 200. 

ΤΏ οοπϑιἀθυϊηρ (656 ἰΟυΓ βίαδίθπγηθηΐβ, γα 566. δὲ οὔσα {Παΐ {Π6 
Ἰαϊεδσὲ δυϊποῦῖν (ΤΠ Ἑπτοβί θη 65), τεργαϑεηίηρ πὸ ἀοαθδὶ [Π6 
δοςερίοα Ῥεϊϊεῖ ἴῃ (π6 τουτί σδηΐατν, σοπΊρΙ οἰεἶν σοπῆτσιηϑ 
Αδβοῆυ]οθ᾽ ἤριτοβ : ψΏ16 [Π6 δηοηγτηοι5 βρθαῖκαῦ ἴῃ ΤΆ υϊ. 
(( πὶ5 ἰαχὲ ὈῈ βοιηά 7) 15. ΠΟΥ οχαρβογαίϊϊηρ. ὙΠ6 ταὰ] "Ὁ 

ΤΑ εν Ραά Μ595. τεδά τριακοσίας, νν]οῖ νου] Ὀτίπρ' {Ππ6 ἤρτιτεβ ἰηῖο 
ΒδττΟΩΥ ΜΙ Ὀοίὰ Αδβοῆ. ἀπά Ῥειηοςίῃ. Απά ῬΟΒΒΙΟΙΥ τμαΐ πὴ ιν μ8 
τίσι ; {πουρἢ 1ἴ τηδῪ Αἷδο ὃ6 ἃ σοττεοίίοη, 
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αἸθοσθραηοΥ [165 ὈῬαίννθοη Αδβοῦγοβ δημα Ἡδογοάοίοβ, {Π6 ᾿αζίευ 
Ῥείηρ δῇ ᾿ἱπαιπβίσιοιβ (Ποιὰ ρ ἢ ὉΠΟΓΙΕΪς41) σΟἸ]]εοΐοΥ οὗ αοῖ5 δπὰ 
βίδιεπηθηῖβ. Απα Ῥεΐνεθη {π656 ἴννο, {ποῦ σὰ ΡῈ πὸ ἀοιδί 
{1Παΐ 1τ1π6 διυῖπογιν οἵ Αδβϑοθυ!οβ 15 [τ {π6 ΠΙρμεβθί. δ Ππαά 
ῬΕΙβΟηΔ] Κηον]εάρσε οὐ {π6 ἀείδι]5 οἵ {π6 Ὀδί(16, ἴθ ψ ΠΙο ἢ 
(δεςοταϊηρ ἴο 4 ἰγδαϊτοη τεσογάθα ἴῃ Ῥαιβδηϊαϑ, ἱ. 14. 5, γν ΒΙΟ ἢ 
1Π6ΓῈ ἰδ ΠῸ ΤΘΆ500 ἴο Πιαθβϑίϊοη) ΠΕ δοίια! ἰοοὶς ρατί. Απά 
ΠΊΟΓΘΟΥΘΙ ἴΠ6 ᾿ΪΑΥ ννᾶὰ5 νυυς6η 1655 [Πδῃ εἰρηΐ γϑαῖβ δἰζεσ {Π6 
δνθηΐβ ταοοιηΐοα, δηα ννὰ5 δοίβα Ὀείοσθ {π6 ψνῇο]α θοᾶν οἵ 
ΑἸἰΠΕηΐδη8, ἴο Ἔν εν Οη6 οἵ ΨΠΟΠῚ {Ππ6 Ῥαΐ]16 Παα θθβθη οἵ {πΠῸὸ 
πηοϑίὲ τπο]θηΐοι5 ᾿ΠἸΡΟΥΐΔησ6, 8Π4 τηοϑὲ οὐ ΨΠποπΊ πα Ῥβεῃ 
δοίμα!Πν εηραρθα [ἢ 1ἴ. 

Τ0 15 ἸΠΠΡΟΒ510]6 ἴο ᾿ππαρῚΠα ΔΗΥ͂ αν ἄθηςαθ, ἴο ΨΙΟἢ Ἡ τοάοίος 
σου] πᾶν Πδᾶ δοςβββ, {παὶ οι] ΡῈ οἵ βιδαίεσ. ψνεῖσ ἢϊ ΟΥὐ[ἁ 
δυϊπουῖν {Παη {Π6 ννογάβ οἵ Δθβοῆγν]οϑβ, ἴῃ τασασα το ἃ Ροϊπΐ 50 
ΘΑ 51}γ ἀϑοθσίδι πα }}]6. αἱ {Π6 {{π|6 ἃ5 1Π6 ΠΠΠΏΟΥ οὗ [Π6 ΘΠΟΠηγ 5 
ἢρφεοί. 

δ. 3. (Π]. ς-27-531.). ΑΤΟΒ5Α᾽5 ΕΧΙΤ. 

ὙΠῸ ροϊηί ταϊβθα οἱ {Π|5 ραδϑᾶρθ 5 δἃ5. ἴυ]]ον :---Ααἴοβϑβα, 
Αἰζευ Πϑαυῖηρ {Π6 ἴδ] 6 οὗ {Π6 ἀἰϊβαβίεσ, μαὰ5 βαϊά {Ππαΐ 5Π6 15 βοϊηρ 
ἴο ΡΓΑΥ ἴο ἴΠ6 σοάϑδ, δῃηά {Π6ῃ ψ}1}} γεΐα στη ἢ οἤδυιηρϑ ἴο Τἀττῃ 
δηα τἴπ6 1Τ)6δα (πη κίησ πὸ ἀοιθί οΠΙΘΗ͂Υ οὗ Τατεῖοβ, νΠοβα 
ἰοπ]Ὁ 15 ἴῃ νὶεν) (521-66). 816 {πθη 145 τ1π6 (ποῦ σοηβαῖ 
ἢ “{π6 ΤΙ ΠΓα],᾽ 1. 6. ἘΠ [Π6 ΠοΪῈ Ροάγν οἵ Ῥεγϑίδῃ ΕἸάεῖϑ 
νΠΟΠῚ {ΠΟῪ ταργθβοηΐ (527--8); δηα 5ῃ6 δή45, “δηᾶ 1 πιν 50 
ΑΥγῖνα Ῥεΐογα 1 σαί, 4ο 8 σοῆβ016 ἢΪπΠ), 8η64 δϑοοῦΐ ἢΪπὶ 
Βοιηθ᾿ (529--31). 

Βαϊ Αἴοϑβδβαᾶ, ἃ5 ἃ ἴδεΐϊ, γείυτηβ (Ὀθθίοσγα {π6 ἀυσῖναὶ οὐ ΧεΥχθβ) 
αἵ Ππ6 ποῦ : 5Π6 Πο] 45 ἃ ἰοηρ ἀϊαϊοριια νυ] {πῸ ΟΠοσιι5, {πη 
ΜΙ {Π6 αποβὲ οἵ Τλατεῖοβ (598-851), νηο 145 ΠΕῚ ρῸ Ῥδοὶ ἴο 
1Π6 ῥϑίαςβ ἴο μεῖ " Πιίἴπρ Δαοσηπηθης ϑπσα {Π6 ΚΙηρ᾽β ταϊπηθηΐ 
15. 811 ἴῇ τὰρϑ (833-66), δῃὰ {Πδη το πιδεῖ ΠΟΥ 50η οἱ ἰδ τείαγη. 
ΤῊΙ5 5Π6 ΡΓΟΠΊ1565 ἴο 40, βαγίηρ, “1 νν}}} {Ὑν ἴο τηδοΐ τηΥ 5οη ἢ (850). 

1 15 δὐριιθα (Ὀγν ΨΥ ΕἾ] δηα οἱ μευ) {παΐ τῃ6 ννογάβ τιϑεὰ ἴῃ 
529-31 δΣ16 ὉπΠ5ι 4016, ἴῃ {ΠΕῚΓ Ργαβαηΐ ροϑβιτοη, ἴο {Π6 ΡΪαΥ 
ἃ5 ΜῈ Πᾶνβ ἴΐ, ᾿παϑι θοῇ δ5 Αἴοββθα γδαρρθαῖβ ([ῸΓ ἃ βςεηα οὗ 
254 11Π65) Ὀαΐοτα ΧἝυχθβ σΟΠΊ65 : Δη4 {Πδΐ {Π6ν ννοι]α δα θθιίοσ 
ΔΙΓΕΓ 851, γνἤθτα {Π6 Οτδθη Ιθανεβ {ΠῸ βίαρε ἴοὺσ {Π6 ᾿αϑί {{πΠ|6, 
δα ΨΠΕΓΘ ΔΟσΟΓΙΠΡΊΥ {Π6 ἰη]πποίίοη το 1Π6 ΟΠΟΤΙ5 ἴο Θϑοοσί 
Ὠΐτη ΠΟΠΊΘ, ἰξ 5η6 ἄοεϑ ποῖ τϑίπστῃ ἴῃ {{π|6, 15 παΐαγαὶ, απ ἱπάθθά 
15 δοίπια ΠῪ σαΥτΘα οἵ. 
ἍΝ ΕΙ] ΠασίΠοῚ βυρσαβίβ [πὶ [Π6 ραϑϑαρα ρεύπαρ5 Ἀρρβατϑά ἢγϑβί 

ἴῃ 115 Ρργεϑεηΐ ΡΙαςς, ΟΥΙΩΡ ἴο [15 θεϊησ σορὶοα ΠῸΠὶ ἃ Μϑ. νῃ]ο ἢ 
ΑΕΒΟΗ, ΡΕΒΒ, ός Ε 
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οἸοα {π6 βοθηα οὗ ἴπῸ (αποϑί, 1. 6. τοι 532 ἴο 851. Ηδξ 50 
νου] ἰγαηϑίου τὸ ὅ51 {Π6 ἴννο 11π65 527-ὃ : πὶ {Π15. 15. οἰθατν 
ΙΟΠΡ, ἃ5 ἐπὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις (527) τηϊιδῖ σοΠ6. Δἰζεσ {Π6 
ὨδΥΓαῖϊνα οἵ {Π6 ἀϊβαβίοσ. ΟἸΠοθ. Ῥρύόροθα {Π6 οἵηϊβϑιοη (ἃ 5 
ΒΡΌΤΙΟΙ5) οὗ ἴπῸὸ ποῖα ἤνα ᾿1Π65, ΟΥ̓ 5Β0π16 οὗ {πθπὶ. 1,Αβί]γ, 
Δ εοΚΙεῖπ ἘΠ]η]κ5 {Παΐ {Π6 Ρ]αν ννὰ5 οὐ] ΡΊ ΠΑ ἢν νυ θη τυζ οι [Π 6 
11η65, θαΐ Παΐ ΑΘβοῆυ]ο5, νν 5 ῃϊησ ἴο Πᾶνα ἃ Γερτοϑεηΐϊαιςίοη νυν] πόσα 
1Π6 Ἰλατεῖος βοοπα αιμίρα τΠ6 11π65 ΒοΥς ἴο δοςοιηΐ [ῸΓ {π6 ποη- 
τεαρρθαύϑης οἱ Αἴοββα. 

Τὰ 15 σασίδ!η]ν ἴσαθ {παΐ α 222072 ομα ννου]α ὄχρθοὶ [6 ρἤγαβθ, 
“ΤΕ 6 σοπΠλ65 θεΐοσα ΠΥ τοῖα, Ἔϑοοῦί ΠΙη Ποηηθ,᾽ ἴο 6 βροίζθῃ 
Π6η Αἴοββα 15 ἰΙεανίησ [Π6 βίαρε ἔοσ {ῃΠ6 ἰαϑὲ {{π|6, δ! ΧΟΥΧοβ᾽ 
ΔΡΡΘΑΥ ΠΟ 6 15 ᾿τπηηθηΐ, 207 θη ἃ Ἰοησ 566 η6 ἴῃ ψνῃ]οῖ [Π6 
Ομδαη ἴαϊζαεβ ρατῖί 15 0 1ηΐθύνεηα Ῥείοταε ἴπ6 ΚΚΊηρ᾽5. ταίατῃ. 
Ῥεῖ {πῸ αἸΒΠ σαν οὗ βαρροβίηρ {παὶ [Π6 ΡΙαν νγὰ5 Ἔνεὺ ψυὶ [6 ἢ ΟΥ 
δοιθα ψιπουὺ {η6 ΒΙΘῊΪν σΠατδοϊοτιβίῖς απα εἤδοίινα βοθηα οἵ 
{πε ᾿ηνοσδίϊοῃ οἵ ΤΠ) γοῖοϑ᾽ σῃοβί, αηα Π5. ἐσσί ΠΥ ῬΥΟΡΘοΙῈ5 οὗ 
αἸδβαβίοι, 15 5 ΓΟΙν ἀθοιϑῖνα. ὍΤῊ15 Ποοῦν σαηποί 6 δοςερίθα οἡ 
5ΟΠ σΟΠΊρΑΓα νον 5]Πσῃϊ στοιη45. 

ΤΠΘ σ“αδβίϊοῃ ὑπο ΠΟΥ 529-31 Θυρς ποῖ ἴοὸ 6 ἰγαηϑίενγθα ἴοὸ 
δ51 βίδῃβ οἡ ἃ νεῖν αἰ δγαηὶ Τοοίηρ ; δηα ἴΠπογα 15. σουίδί]ν 
ΒΟΠΊΘΙΠΙ Πρ ἴο θῈ ϑβαϊα ἴογ 1πΠ6 σμαηρο. [{ δὌχρίαϊηβ θείοσεπαηώ 
γῆν {πΠῈ Ομθθη 15 μοί [Ποῖα ἴο γεοοῖνα ΠΟΥ 50ῃ ; ΨΏΙΟΏ τα αἶγα 5 
Θχρδηδίϊοη, Θβρθοῖ ἢν ἰοὺ ΠΟΥ ἜΧΡΥΘ5ΘΙΟη5 οἱ δηχίοίυ ; που ἢ 
1 15 (ἀγα)! 4}1γ) ἔδυ θθιζοσ {Ππαΐ 5Π6 ϑῃου]α Ὀ6 ἀθβεηΐ. 1{ 508 
γνΕΓΘῈ {Παῖ6, 411 {η6 Ἰατηθηϊαιοηβ νοι] ἤᾶνε ἴο 6 τερβαίθᾷ, 
ὙΠ Ιο ἢ Δ͵ΓΘ ΑἸΓΟΔΑΥ ταί  ὑνΘ δ  ΘΟΓῚ6 : δηἢ ΤΟΥ Ον οΥ, 5η6 μου Ἱα 
Πᾶνα ἴο οἸοίπα {πὸ ταρρεα δηα ἵσᾶνο]- οΥη ΧΈΥχα5 ]Π 1Π6 τον ἃ] 
ΤΟ65 516 Ῥτοσ 56 (849) ἴο Ὀτηρ ; δηὰ δοῃ ἃ 5οθῆθ ψοι]α 
Ῥογάογ οὐ [Π6 στοίδβαιμαε. 

Οἡ 1Π6 οἴπεσ π8ηά, {πε 11π65, 5. {πεν ϑδίδηά, νου ποῖ πὲ οἡ 
γῈ]}} το 851. καὶ παῖδ᾽ νγοι ]α 06 ἴῃ 156} δὴ αν κνναγα σοηηδχίοῃ, 
Θ5Ρβοΐα ΠΥ δου παιδί μου (850). Απά 1 πᾶν Ὀ6 πιαϊηςαϊ θα {παῖ 
ΠΟῪ δῖα δίξευ 411 ποῖ τπηϑιῖα 16 ἴο {Π6ῚΓ ρτθβθηΐ ρίασθ. ὙΠῸν 
Κεαρ ΠΡ {πε δχρβοίδίίοη οὐ {π6 τείαση οὐ π6 ἀείθαϊεα δηά 
αἰβρυδοθα Χοῦχθβ: δηάᾶ {ΠῸν 4150, ἴῃ {ΠΕ]Γ νΕΥΥ [ΟΥΠη, βυρϑαϑβί 
{παξ Αἴοβϑα “7ζαγ σοτὴς Ῥδοῖς ἴο Ρᾷὺ 1π6 ῥτοπηϊδαα οἤεσγιηρϑ (ἥξω 
λαβοῦσα πέλανον, 524) Ὀεΐοτε {π6 ΚΙησ διγῖνεβ, ἃ5 5Π6 δοίια!}ν 
ἄοεβ αἱ σοῦ. 1 ϑί]υ, 851, ροϊηϊθα δηα εἴεοίϊνα 85. ἃ οἱ οβίῃρ [1Π6, 
νοι] ΡῈ ἀθοϊάβα]γν ννβαίκοηθα 1Γ 529-31 νοῦ δα ἀ64 αδἰζδγνατσα. 

δ4. ΝΑΜΕΒ ΟΕ ΤῊΗΚ ΡΕΈΒΙΑΝ ΠΕΛΑΡΌΕΚΒΒ. 

Οὐὐ ἔμνο δαί που65, Ἡ ογοάοίοβ απ Δθβοῆγ]οβ, Ῥοΐἢ σῖνα 
1155. οἵ ἴΠ6 πδπιθ5 οἱ ἴῆοβε γνγῆο σοϊῃπηδη 664 [Π6 νδτῖοιι5 ςοη- 
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τἰησοηΐβ οὗ {π6 πυσα ποϑὲ ῃ]οἢ ΧοΥχοβ ὑτοισῃξ ἀραϊηϑδέ {ΠῸ 
ατοοκβ. Ηετχοάοίοβ ἠδνοίεβ {Π|τίγ-τϑενθη σΠαρίθιϑ (ν1]. 61- 07) 
ἴο ἃ βυϑίθιηδίϊο ἘΠ] ΘστΙοη οἵ 841] {ΠῸ6 σαρίαϊηβ οἵ {πΠ6 βεραγαΐβ 
ὨΔΙΙΟΠΑΠΠ 165, Δηα {Π6 σΘηΘΓΑ]5- 1 - Ὁ Π]6Γ οὐ 1Π6 ΔύπῚ δηα {πα 
πᾶνγ, {Π6 τοῖα] ΠΕΠΊΡΕΥ οὗἩ Πα ηγ165 ποτ᾽ ἴο Ζ272γ-71216. [τ 
{π6 Ῥεῖβαθ ἴΠ6 παηη65 ΟΟΟΥ αἱ ἴἤτεα αἰἤεγεηΐ. ροϊηΐβ. οὗ {Π6 
ἄτγατηδ.. ΤΠ Ορϑηϊηρ ΟΠΟΓΙΙ5, ἢ 115 ἀταπηδίις Πποίπδίοη 
θεΐννθαεη ρτιθ ἴπ {πῸ ναϑί ἴοϊοα. δη4 δηχίοΥ ἴοσ ἰἴ5. ἰαΐθ, 
Τ]ΘηΓΙΟη5, ἴῃ 8δῃ δἤξοίϊνα ΠΊΔΏΠΟΥ σΠατδοίοσιϑίῖς οἵ [ῃς6 ροοί, 
δσεψο71:266722 ΠΤ 65 οὗ {ΠπῸ ἰδαάθυς οἱ ἀϊνούθθ παῖδ] 165 (ῬΈγϑαΘ 
21-51). ϑεςοηάϊΐν, {Π6 ΠΊΘΘΘΘΩΡΈΓΙ (302--30) ν]νῆε5 Π5 ἀθϑουρ- 
το οὗ {πΠ6 ἀἰβαϑίευ ὈῪ θη] σαι ]ηρ 2227: 6 1662: σΟΤη Δ 4605 οἵ [Π6 
ἤδεξ Οὐ ΔΙΓΥ͂ ΠΟ Ρουιβῃ θα ἴῃ {Π6 θαί116. [ϑι]γ, ἴῃ {ΠῈ κομμός 
ψ Γ νΠ]ο ἢ {Π6 Ρ]αΥ σοπο 465, {π6 ΟΠΟΥι5 Πα θϑίϊοη ΧοΥχαβ οὗ 
1ῃ68 ἔαϊε οἵ Ζευολγέγ- χ᾽ ῬΘΠΘΓΑΪ5. ΟΥ Πᾶν] Ἰεδαδθίβ, ΟἹΪΥῪ ἴο ᾿θατῃ 
ΕΟ ἢ {1π|6 {Ππᾶΐ {παν Πανε πιεῖ {Πεὶγ ἄἀδαῖῃ (9: 5--Ἰοοο)ὴ. Τῆτεα οὗ 
1ῃ6 παῖη65 τα ἰοιηα ἴῃ αἰ ἤλγέε ΡΙαςαβ, απ εἰσῃΐ γθοιτ Ζεσΐξο. 
Α ςοπηραιίβδοη οὗ Αδϑοηγ]οϑ᾽ ᾿ἰδὲ οὐ δίϊζγτοηθ ἢδπιο5 ψ] ἢ 

Ἡετοάοίοϑ᾽ {πιγίγτ-ηη6. σἤον5 γαῖ ΟΥ ΒΕΓΡΙΙΒΙΩ σ᾽ ΤΟ 5115. ὙΠ6 
(565 Ψ ΠΟΙ ὩδΠ165 ἴῃ {Π6 ἴννο [15ῖβ οδῇ Ὀ6 θη ῆθα ἢ 
ΠοΥίδιηΐν ΟΥ ΡΎΟ 1] ἀ1Ὸ6, ἃ5. 011 6. βθθὴ ἔτοπὶ {πε ἀδίδι]5 
ξίνεῃ Ὀεΐονν, γοη ΚΑ Ὀ]Ὺ ἔανν. 

(α) ΝΙαπλθϑ Ζαϊδγζίσαζ ἴῃ 1Π6 ἔννο δας ΠΟΥ 165 : 
“1γ1ονιαγαοσ. ἴῃ Δαϑοῆ. Π6 15 σδ]]6 4 “Πα τυ ]οΥ οὗ [Ερυριϊδη] 

ὙΠΕΡαβ᾽ (38) : ΠΙ5 ἀθδίῃ 15 “ἃ βοῖτονυνν ἴο ϑδγαϊβ᾽ (321) δῃηὰ (968) 
Π6 15 οδ]] θά “πε σοοά. ἨἩδετοά. τηθηςοηβ ἴννο τηθη οἵ 1ῃϊ5 
ὨΔΠΊ6, ἴΠ6 Ἰοδάου οὗ ἴΠ6 Καβρίδῃβ (ν11. 67) (ΡΟ Ό]Υ ἃ ΠΕΡΠονν 
οἵ 1)ᾶταῖοϑ), πα {Π6 σαρίαϊῃ οἵ {πῈ Μόβοῖοι δηα ΤΊΡΑτε οὶ, πὸ 
15 ἃ 50η οὗ ΤΠ)αγθίοβ ἀηα Ῥδυπηγ5 (ν1]. 7δ). 

“γεαγῖσς ἴῃ ἴῃς Ῥεῦβαθ (37) 15 σ]]6 64 “1ΠῸ ῥρσίηςα οἵ Μειηρῃϊ5,᾿ 
Δα Πὶ5 ἰαίθ (ΟΥ̓ νοιπάβ ΟΥΓὁἠ ἀτονηϊηρ) 15 ταοογάθα ΡΥ 1{Π6 
ΠΊΘΘΘΘηροΥ (308). Ηδὸ 15 ἀου .1655 {Π6 σοη οὗ Πϑαγεῖοβ πιρητοηθβά 
Ἡετοά. ν]]. 69. 

““γίαῆλγεγιες (Ῥούβ. 21), τπθητὶοηδα 45 ἃ ταγὸς Περσῶν, 15. ΠΟ 
ἄουθὲ της “΄γέαῤἠλεγηες οἵ Ἡ οτοά. (ν1]. 74) ΠΟ ννὰβ ἃ βἝ δαὶ αἵ 
Μαγδίμοη. 

77αρῖρίες, οὐ οὗ 1ῃΠ6 “Κίησβ ὴο δεῖνα {Π6 τϊρην Κιηρ᾽ 
(Ῥεγβ. 24, 30), 15 οἰβαυὶ!ν ἴπ6 5οῃ οὗ Τ)αγεῖοβ ἀπά Αἴοββα, δῃά 
Ῥτοίμευ οἵ Χεγῦχεβ, νποπὶ Ηετοά. (ν11. 82) τη θη 0 ἢ 5 ἃ5 οἠα οὗ 
ἴπ6 ϑἷχ βϑηῃδγαὶβ- ἢ - ΟΠ ]6 Ὁ αἱ 5418 115. 

(ὁ) Ναιηδϑ οἱληα7,, ἃ Πα ΡΟΒ510]Υ ἰο 6 Δα πεῆδά : 
“19ἰα5ε5, ταθητοποά (Ρεύβαθ 22) αποηρ Ππ6 ἢτϑί ΓΟσΤ ΠΑΤΊ68, 

ΤΑΥ͂ Ῥοϑϑι ον Ὀς Ἡεοτοάοίοβ᾽ Ολας)ες (ν1ϊ. 63) ννηῸ σοῃγ65 ΠΙΠ ἴῃ 
Π15 115ῖ, δα 15 σομη Δ Π6Γ οὗ {Π6 Αϑϑυγίδῃ [οτος α. 
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“Ῥηαγαγιήαζες, οἸα556 4 δ5 ἃ " νναιτῖουῦ οὔ τπ6 Ρον ᾽ (Ῥεῖ5. 31) δῃά 
ἃ ᾿ σομῃηγα 6 οἵ Χευχθβ (παραστάτης, ῬΕΥ5. 958), ΤηΔΥ ΡοΒϑῖ ἢν Ὀ6 
Εἰπὸν “λαγαγααίες (Ἡ οτοά. ν]ϊ. 79) οὐ 2 λεγεγααΐος (νὶϊ. 67), {πα 
ΤΟΥΠΊΘΥ ΡΘΠΟΙΑ] οἵ {πΠ6 ϑαγδηραῖ, {πΠῈ Ἰδοὺ οὗ {Π6 ΚΟ] η5. 

77αρίείγας 15 ὁη6 οἵ ῃοβε ἰεδάθιβ οὗ νῇοβε ἔαϊε {π6 (ΠΟΥΙ5 
ΕΠΠ τα 5 (071), ἀπ 15 Ποὺ ΠΡΟ Δ ΌΪΥ {ΠῸ βαπηθ ἃ5 ΗἩοτοάοίοϑ᾽ 
77αοἱδίος, Ἰολάου οὗ {πε ΑἸαγοαῖοὶ, απ ϑοη οἵ δηοίμεῦ οὗ ἢϊ5 1151 
οἵ Ῥεούβϑίδῃ ρϑηϑία]β, ΘΙΧΟΤΆΙ 65. 

77εραφαΐες5, ταθτ]οηθα Ὀγ Αθβοῃ. διηοηρ {π6 ἢγϑί- Πατηθά ταγοί 
(Ῥεῖβ. 22), ἰ5. ργό ραν [Π6 “ σουδίῃ οὗ Τλαγθῖοβ ̓  οἵ {πα πᾶπηα 
(Ηεγοά. ν. 32), γῇο ννὰβ πηδᾶβ σοιημηδηογ οἱ {π6 ἐχρθάϊοη 
ἀϑδϊηβδὲ Ναχοβ δῦοιιξ. 502 Β. 6.», 84 αἷβο παη)6α (ν]1]. 97) ἃ5 {π6 
[ΑΔ ΠοΥ οἵ Μεραθαζοβ, μα οἵ {πῸ δα τη γα ]5 οὗ (η6 ἢςοι. 

“Τγοΐαϊεληηας (Ῥε 5. 972) Πα 5 50Π16 τεϑθι ]ηςε ἴο ᾿ὔἤγοζαςζεές, 
50 οὗ Ἰλαῖθῖοβ δηα Αἴοββα (Η στοά. νι]. 64) : θαΐ {ποτὰ σδη 6 πὸ 
οαγίαϊηΐν ἴῃ 5 ἢ δὴ ΔΘ ητΠοδίϊοη. 

ΟἸδαγός, οα]16α “1Π6 στθαῖ᾽ (Ρεῖβ. 983), 15 ῬΡΟβϑϑιθ]ν [Π6 βοῇ οἵ 
Μέερσάαραζοβ (Η ἐτοά. νὶ. 33). 

,5.},671716.75, (8116 6] “ Ταΐοῦ οὗ ΚΊΠΠκΙ ἢ 5 (Ῥε.5. 326), τὺ Ὅς {πῈ 
“Κιηρ οἵ ΚΙΠΚΙαη δ᾽ ̓ παῖς (Η τοί. ν. 118). 

(ὦ) ΟΥΠΟΥ παπλθ5 ἴῃ 1Π6 ἴννο δυΐποΥβ. ἀ.6 51 ΠΊ114γ, θα ναὶ 15 
5814 οἵ {πϑπ ῥργενθηΐβ ἰἀθης ηοδίϊοῃ: 6.5. “ λαγηοτεῖος 15 
ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ ἴῃ Αεβοῆ. (Ρεῖβ. 313) δῇ Ἐρυρίϊδῃ 541|10ὙὉ,. νυ ἢ 116 
Ἡετοά. (11. 88) τηθηίοηθ ἃ ΠΟΙ ΠΔΠΟΥ οὗ φαναὶν παπηδά 
“ααγηοτέεἦῆες. 

Αρδίῃ, Δεϑοῆ. πα5 ἔνο οΠδιηΡΙΟη5, «δ εζεα)θς (Ῥο 5. 322) δηά 
,αδαηίας (982), Ὠδηθ5. ννῃ]οἢ ταϑοιηῦ]α Ποτ͵ιοάοίοβ᾽ Ὠδιηδ 
, ΖΡ αΊ1716 5. (ν11. 66) : θὰ ϑεϊβαπηθ5 15 ἃ Μυϑβίδῃ, ϑ6ϑαηηδβ 15 "50 
οἵ Μεραβαίβϑ, δηα ϑ᾽βδιηηδβ 15 50η οἵ ἩυΑ.Π65. ; 

ἘτοπῚ {Π6 ἀρονε ἀδβίδι]β 1 το ϑ115 [Πδὲ ἘΠΈγα τα αἵ ἰθαϑδί ἔουίν 
ὩδΙη65 (οί οὗ Πέγ- ΟΠ 6) ἸΏ ΔΘ σοῆυ]ο5 ΠΟ ἢ ἀύα ποί ῃ Ἡ εσοάοίοϑβ :; 
Δα ἰννεηίγ-εἰρηξ πατηθ5 (ουέ οἵἉ {πΠ|τίγ- 16) ἴῃ Ἡετοάοίοβ ννΠ] ἢ 
816 τοὶ ἰὴ Αββοῆγιοβ. Α5 Ἡεογοάοίοβ μδά δροεββ5 ἴο Αϑίδίϊς 
5ΟΌΓΟ65 οὗ ΠΟΥ ΔΊΙΟΙ νυ ΠΙΟ ἢ ἡνΕΓῈ ΟἸΘΑΥΥ ἢοΐ ΟΡΘη ἴο ΑΘβοῇγ]Ο05, 
1Π6 πδίιγα] ἰηΐθσεηςα 15 Πα {πΠ6 ροεῖ δῃηᾶ Π15 διιάϊθησα ὑνετα 
58 15Π664 1{{π6Ὸ πδπιθ5 Πδα ἃ Ῥογϑίδῃ 5οιηα, δηᾶ 1 ἃ ἔενν οὗ {Ππ6 
Ῥεϑί-ηοννῃ Παπθ65. ΨΘΥῈ δαί ]]ν πηεητοηθ. ὙΤΠΘ 5αΓΡ 5 ηρ 
ῬοΙηΐ 15 {δὲ οἵ {π6 ἴθ σοπιπηδηοτ5- 1 -οῃϊοῦ οὐ 1Π6 υτὴν δηά 
1ῃ6 ἤεεις ψνῆοπὶ Ἡοτοάοίοβ ΠΑΠΊ65, ΟἿΪΥ ἴννο δὲ {ΠπῸ τηοϑί 876 
ΤῊΘΠΠΠΟΠΘα ΟΥ̓ ΑΘβου]οβ. [ 15 Ῥδυίου]α  ποί!σθαῦ]α [Πδΐ 
ὩΘΙΓΠΟΥ [Π6 νν611- κῆοννῃ Μαγάοηϊοβ, ΡΈΠΘΓΑ]- 1 - ΟΠ ]εῇ οὗ {Π6 Ἰαπά 
[οτσθ5, ΠΟΥ ΑΥΔΌΙΡΊ65, ΠΟΥ ΑσΠδΙπΊ6η65, ΒΟ βοηβ οὗ Τλδύθῖοβ 
δηα σοΠϊοΥ σοπηῃηδηθιβ οὗ [ῃ6 Πεδεί, 15. Ἔνθ τηθηςοηςδα ἴῃ [Π6 
Ῥεῖβδθ. 
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(Ὁ ΟΕΝΒΕΑΙ, ΑΝῸ ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Δρβίγαοσί [οσ οοποσοίθ 171. 
δοσαβαίϊνα, 566 οΆ565. 
δα]δοίϊνα Ξε σεηϊίῖνε 8, 
δαἀ]δοξίνεβ δοοιηηι]αίεα 3106, 941. 
- νεγθαὶ], 566 νευθα]5. 
ΗΓ ΡΟΡΪαΓ [δα] ϊη σ᾽ 504. 
δοτῖδὶ ἴογ {αΐατα (δίεσ νετῦ5 οὗ 

ασΣΙ 7746) 172. 
-- “πιουηοηίατυ 685; 972. 
ἁβροβάτης τοῦ2. 
ἁβρόγοος 541. 
ἁβροπενθῆς 135. 
αἰανής 0306. 
ἄκακος, ἀκάκας 663, 855. 
ἀκμὴ χερῶν τούο. 
ἄλαστος τοϊύ. 
ἀλάστωρ 354. 
ἄλλως τε καί, ὅτι οτηϊτε4, 680. 
ἄλσος 111. 
ἄνιος -- ἀνιαρός 250, 1ο55; ΙΟΟῚ. 
ἁρμάμαξα τοοο. 

βαλήν 657. 

βάρβαρος (πϑεα ΒΥ ῬεΙδίδῃ5) 187, 

255, 337» 801, 423, 434» 
᾿ 475» 635, 798; 844. 

βαὕὔζω τ. 

σαθϑιγα ἴῃ 41 ἰοοΐ ΡΟΙ. 
- αὐϑβεηΐ 251, 332, 465, 469, 480; 

593, 500. 
(Δ 565 :--- 

αεειδαΐζῖσε, ΑΌϑοϊῖα 820. 
ΔΡΡΟΒι:ΓΟΠΑ] 115. 
οορπαία 82, οὔ. 
οορμαία οχίεπαβ 616. 

αεεδαΐίοδ, ταοϊϊοη, ἢ προσ- 
έστην 202. 

- --- ἐκσῴζεσθαι 451. 
δἴζου νου οἱ σζζζζγ 140. 
-- --- 4 γι, 282. 
- Ραββῖνε 872. 
--- διά “Ἰοςα]᾿ 501. 
--- περίό6ι. 
-- νεῦρα] δα]. οὐ ποῖῃ 980, 

1041. 
ΜΙ Ῥατίῖς. αἴζου ἔταφον τοοο. 
ἴον ἄδίϊνε 914. 

φεγηέυο, ἀου}]ε 59. 
Δίζου βχοϊαϊπαίίοη 445, 517, 

918, 985. 
-- ξεατ᾽ 110, 162. 
Ῥατιἶνε (ἐυνάψασθαι) 724. 
- ἴτεε πὲ 1. 
4υαβὶ-ϑα ρει αίϊνε ὅδι. 
τεβρεοῖΐ 692. 
βεραζαίϊοῃ (φθαρέντες) 450. 

ααἰΐουε, εἴς τοδό. 
ψΊἢ ὠφελεῖν 8.42. 

οτείϊς 321. 

ἄτοβϑ, Τοτυίδη 182. 
δέ ἀείειτεα 330, 740, 818. 
δίαινε τοξὃ. 
δίοποι 44. 
δίρρυμος 47. 
διώκω " βρεεά᾽ 84. 

Ἐρὶς ἀϑᾶρθ :- 
Ἴῶγφις, βϑύποορα οἵ ἀνά- τ63, 566, 

ΒἼ2, Ο2Ι, 638, 887. 
ἐπανερόμαν (πο ἀτρτηθηῖ) 973. 
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ἘΡὶς ἀβᾶσα (εογείζ)εεεα1) :---- 
7ογηις, βάσκε 671. 

ἔβαν 18. 
εἰδόμην 170. 
ἔκτισσαν 280. 
ἔσκε 6506. 
εὐρυπόροιο τοϑ. 
κιόντων 248. 
κτάμενος 023. 
τοὶ δέ (ἴοτ οἷ) 18, 10,424; 568, 

584. 
τύθεν, τοίπερ (τε].} 99, 1002. 
τρομέονται 64. 
χέασθαι 220. 
ΠΑΤΡΊ ΠΘηϊΘ ἢ νεὺῦθ ἴῃ ἰ(τὶ- 

τηρίειβ, κύρισσον 310, πέσον 
213, τροποῦτο 376, παίοντο 
416, κυκλοῦντο 458, θάνον 
490, πῖπτον πού, ποδούχει 
656. 

τυογαῖς, ἀγανόρειος το26 (- ἀγή- 
νωρ). 

ἀχλύς 66η. 
δίεμαι 7οο. 
διέπω ΤΟβ. 

. ἔντη 104. 
ἐπίκουρος 902. 
εὐρύπορος τοῦ. 
ἐφέπω 38. 
θεῖος 75. 
θούριος 73, 71ὃ. 
ἵημι ἰπίτ. 470. 
ἰθαγενής.32ο6. 
ἱππιοχάρμης 20. 
κυάνεος 81. 
ὅστε γύ2. 
πολιός τορ. 
σεύω 25. 
στεῦται 40. 
σχεδία 68. 
ὦ πόποι 731. 

25αφ αὐτιὰ εογι5774{77071. 
αἀ]εοῖῖνα, ποῖ. τε δάν. 572. 
- ταρφύς ἴετη. 926. 
- σοπῃροιηά5, ἴῃτοϑα ἐογταϊηᾶ- 

(ἰοη5 δού. 
δτίϊο] 6 οταϊτ6 245, 847. 
ααίΐνεα Ἰοοα] 977. 

'Ἰοπὶς ἔοσπη5 : 

Ἐρῖὶς ἀβαᾶσα (εογέζγεεφα)) :----. 
δέ [οΓ γάρ᾽ 142. 
διὰ πόρον ΒοΙ. 
εἰ ΜῈ 51]. 701. 
τηϊά, ἴοὸσ αςοὶ. στένομαι 02. 
- - τρομέονται 64. 
μετά Μ| ἀαΐ. 618. 
{π|6515.4.57, 872, Ο17. 
ὡς -- ὅτι οὕτως 772. 

φιιαγιίζέγ, ἀκάματος, α Ἰοηρ', ΟΟΙ. 
ἤΑρης, α Ἰοηρ, 86. 
νέα φρονεῖ, α Ἰοηρ, 782: 
ὁ Ὀείοτα -τρ- ἰΙοηρ 217, 763 

2Ἤγασες, ἀναύδων παίδων τᾶς ἀ- 
μιάντου 5η6-ὃ. 

ἀντία φάσθαι 605. 
θεομήστωρ 654. 
λευκόπωλος ἡμέρα 556. 
λυπρά, χάρματα δ᾽ ἐχθροῖς 1034. 
μελαγχίτων φρήν 115. 
νόστιμον φάος 301. 
τί πάθω; ο13. 

εἰς “ἴῃ τοβρθοῖ οἵ᾽ 3206: 
ἑλειοβάται 30. 
ἔποχος 45. 
ἐρέσσω τηείδρῇ. το406. 
ἔρρω ού4. 
ἐστιουχος 511. 

εὐαγῆς 460. 
εὔθυνος 828. 
εὔμαρις 6ύο. 
εὔχομαι “ Βοαϑβῖ 2ο θ᾽ 8570. 
ἐφέτης 79. : 

θνητός (οἵ ἴπΠ6 4644) 622. 

Πατρίηρ οἡ ψοσγα 1041. 
Ἡετοάοί. ν. Δββοῇ. 748: 
ΒΙδῖιβ γ87. 

Ἰᾶνες 1025. 
Ἰαόνιος 800. 
Ἰάονες 178, 563. 
ἐξεκείνωσεν 70ο. 
ναῶν 10. 
οἰακοστρόφουν (Μ55.) γύγ. 

ἸΤΟΏΥ ΟἹ, 267, 305, 307, 319, 828, 
ύδο, 749, 750. 

ἵππος ἴ. ςοἸ]εοίϊνα 302. 
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ἱστορέω 454. 

ἴυγξ 987. 

Κιηρ᾽β Εγε 978. 
κατά “οπι 50οΓα οἵ 4. 
κεχρημένον δος. 405. 820. 
κομμός 256. 
κόρυμβα 4τι. 
κρεοκοπεῖν 403. 

ΤΑυσίαΠ ΤΪΠ65 238, 
λαόπορος 112. 

ΤηΘΙΟβὶ5 481, 740, ΙΟΙ2. 
τηϊ 416 ἕοσ δοῖ, στένομαι 62. 
- --- τρομέονται 64. 
τηοοαβ 8 η4 [ξη568 :--- 

σΟΠαΙοπ4], οι 0]6 701. 
Γαΐυτο δηα 50]. (μή) 121. 
ἱταρεγίδος " τεπίατίνε ᾿ 100. 
ἴπ|. Δογ. αἰζεγ οἷδα ( -- {π.} 172. 
- --- (ΞΞ Ραβι) 431, 435- 
-- τοϑίσ! οἵϊνα 2406. 
ορίαϊ. δἴεσ ὅταν (οὐ. 9}0].) 450. 

᾿μέλας τηείαρῃ. 1052. 
μέλω ῬΕΙΞΟΠΔ] 1040. 
μὲν οὖν 1032. 
μή ἴπ Ζειιστηα 106. 

πααΐ. βἴηρ. οὗ ΡΕΊβΟἢΒ [ΟἹ 7. 
-- ΡΙαν. --- τ. 
νᾶες ἄναες όϑ8ο. 
νεολαία 6ύρ. 

ΟἸ᾽να, γθ]]ονν 617. 
ΟΥ̓ΔΟΪ]65 84, 730, 801. 
οτίθπία] δ] πη σϑ ΟἿ Οἱ ΠῚ : 

ΟΙοίΠεβ τοηΐ 125, 100. 
ΕΪΤΘα ΤηΟΙΓ ΠΟ 5 ΤΟ 4. 
ταρβ αἰβσταοθία! 847. 
ΒΕΥΨΙΠΪΥ 152, 157, 580. 
50[Ὁ 5ῆο65 1072. 

ὀρσολοπεῖται Το. 
οὐ τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ 8οξ. 
ὀφθαλμός ((τεαϑιτε) τ08. 
ΟΧΥΠΊΟΙΌΠ 130. 

Ῥατοοπηίας 32. ν 
Ῥ]βοπαβηη 232, 4306, 430. 

ΡῬοείϊο ἤρσιιτεβ 71, 74, 87-00, 111, 

115, 102, 310, 365, 305, 
555, 745-27, 821, 1045. ᾿ 

Ῥοββεββῖνε [Ὸ ῬΘΓβΟΠΑ] Ῥτρη.: 

ἐμὴν αἰδῷ 6οο. 
ἐμὴν χάριν το46. 3 

Ῥτδροβίτιοη Ὑν 11} βεοοπα ποιη 402. 
παιώνιος 605. 
παρασαίνω 97. 
πέλανος 204, 524, 810, 
περὶ τάρβει 66. 
πικρός 413. 
ποῖ (τελευτᾶν) 735, 788. 
ποιμανόριον 74. 
ποιμάνωρ 241. 
πόρος, οἵ ἴῃε 56α, 267, 452; 501. 
πράσσω “οχαοῖ᾽ 476. 
πρέπω 230. 
πρὸς τάδ᾽ 17ο, 730. 

ααδηίν, σε6 ἘΡὶς τιβαρϑ. 
- γηραιός, -αι 5ῃοτί, 854. 

το]αίνο, αἰταοίοα ἰο απίθοραᾶρηϊ, 
Ιοοῦ. ; 

βίην. δηᾶ ὈΪΌγ. 130. 
ΒοΠοπηα ΕΙΠἀατίουτη 40. 
ΒΟ ΠΟΙ τὴ ἴπ ἰοχί 97." 
ΒΡομ665 678. 
βία Π6 64 Ἔχρσθϑβίοη 120. 
5.0] 6οἵ ποῖ βρθοϊπεα 458, 462. 
5 ΡΟΥΘ ΠΟ Π5 : 5παΚε᾿5 ἐγα 82. 

βοα5 ἀδοεῖξ 93. 
αι αδἰΐεγ ἀγθαπηβ 202. 

στημοῤραγεῖν 834. 
στῖφος 20, 2366. 
στόλος 408, 4τό. 
σύν ίοτ ἰηείτ. ἄαι. 202, 758. 
συνάπτω ἰηίτ. 885. 
σφιν 750. 

[οπΊ 0165 Βυγπθα Ὀγ Ῥεγβίδηϑ 860. 
ἰτοοΠαῖΐο τηθίγα 1.55. 
«τε ἸτγθσιϊαΓ 482. 
τείνω 574. 
τεκών ἃ5 ϑιιθβί. 245. 
τέλη 47. 
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τελῶ Ἰηίγ. 225. φθόνος, οἵ σοάϑ τύ3, 362. 
τέμενος 56. φύσις 441. 
τιάρα 662. 
τοιοῦτος ΝΠ Ῥατί. 2306. ψεγρα]5. ἴπ -τός, δοίϊΐναβ Οὐ ραβϑῖνα 
τοσουτάριθμος 431. 104, τόρ, τούϑ, 
τοῦτο, ἀιποίαιίοη 122. 
τροποῦσθαι 370. χείρ “οτος 82. 

χοιράδες 421. 
ὑπέρκοπος 342. 
ὑπέρφευ 82ο. ὠγύγιος 37, 078. 
ὑποστῆναι “ τεϑῖδι ᾽ 87. ὡς “οομηρατγαῖίνε᾽ 1022. 
δὴ ἐς -- ἴον ὥστε 511, 730. 
άλαρον 6062. 

φάος τηείδρῃ. 261, 30ο. ζεῦστηδ τύ, 174. 

() ΝΑΜῈΒ 
᾿Αγβάτανα τύ, 535, οὔτ ᾿Αρτάβης 318. 
᾿Αγδαβάτας 959. : ᾿Αρταφρένης 21. 

᾿Αγχάρης 994. ες ᾿Αρτεμβάρης 20, 302, 972; 
᾿Αδεύης 312. ᾿Ασία 57. : 
᾿Αθάμαντις 70. ᾿Ασιάς 240. 
᾿Αθάμας 7ο. ᾿Ασιᾶτις 61. 
᾿Αθάνα ο75. ᾿Ασιατογενής 12. 
᾿Αθῆναι 231, 285-Ὁ, 348, 474; 716, ὔΑσιος 584, 9209. 

824. ᾿Ασίς 270, 540. 
᾿Αθηναῖος 3558. ; ᾿Αστάσπης 22. 
Αἴας 307, 20ὃ, 566. ᾿Ασωπός 8ορ. 
Αἰγύπτιος 311. ἤΑτα 98, τοσοῦ." 

, Αἰγυπτογενής 35. ᾿Αχαιίς “88. 
“Αἰιδης 9228: ᾿Αχελωΐίδες 8ύο. 
Αἰδωνεύς 640--5ο. 
ἔΑλπιστος 981. Βαβυλών 52. 
ἍΑλυς δύρ. Βάκτριος 306, 218, 732. 
᾿Αμίστρης 21. Βατάνωχος 981. 
ἔΑμιστρις 320. Βοιωτοί 482, δοό. 
᾿Αμφιστρεύς 320. Βόλβη 494. 
ἔἤΑνδρος 884. Βόσπορος 722. 
Λξιος 492. 
ἼΔραβος 218. Τῇ 629, 64ο. 
᾿Αργήστης 3οδ. 
ἔΑρης 86, 952. Δαδάκης 3204- 
᾿Αριόμαρδος 38, 321, οὔϑ. Δανάη ὅὃο. 
᾿Αρκτεύς 44. 312. Δαρειογενής 6. 
᾿Αρσάπης 995- Δαρεῖος 1ρύ, τύο, 164. ὅτε. Ῥ4551Π|. 
᾿Αρσάμης 37, 208. . Δαριάν 651, 6ύ3, ύγι. 

72 
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Δίαιξις 905. Μάρδοι 0092. 
Δοτάμας 959. Μάρδων 51. 
Δωρικός 182. Μαριανδυνός 938. 
Δωρίς 486, 817. Μασίστης 30. 

Μασίστρας ο71. 
Ἕλλάς 2, 186, 2324, 271, 809, 824, Μάταλλος 314. 

8γ6. Μεγαβάτης 22, 0982. 
Ἕλλη 70, 722. Μέμφις 36, ογι. 
Ἕλληνες 3328.351, 402, ὅζο, ρΡαϑϑῖηη. Μῆδοι 236. 
“Ἑλληνίδες 334. Μηλιεύς 486. 
Ἑλληνικός 400, 417. Μιτρογαθῆς 42. 
Ἑρμῆς 629. Μοῖρα 1οΙ. 
Εὐρώπη 799. Μύκονος 884. 

᾿ Μύσιος 322, 1054. 
Ζεύς 734, 827, 918. Μυσοί 52. 

ἮἨδωνίς 495. Νάξος 884. 

Ἥλιος 232. Νεῖλος 34, 311. 

Θάρυβις 51, 323, 971. Νεφέλη 7ο. 

Θεσσαλός 480. δ᾿ 
Θῆβαι 38. Ξάνθις 994. [ 

Θρήκη 509, 566. Ἐέρξης 5» 144, 156, ὅτο. Ραδϑβί πῃ. 

Θρῇκιος 870. ἘΠΡΝΕΝ ΤΌΣ 

Ἰᾶνες 950-1, 1025. ' 
Ἰάονες 178, ξ63, ΙΟΙ1. Πάγγαιος 494. 

Ἰαόνιος 809. Παλλάς 347. 

Ἴκαρος 800. Πάν 440. 
Ἰμαῖι Πάρος 884. 1: : 
ἐθ: 8 Πάρθος 983. 

ἘΠΊ έτος 907. τὐρ εν ν ἢ 
ίλικες 327. ε 50. ἔ 

Κίσσιοι 17, 120. ἘΡΡΩ τ 15, 23, δζο, Ῥαββίτη. 

Κνίδος 801. ερσεύς 8ο. 

Ἐτπριος ΩΣ Περσικός 117, 182, 247, 335» 516. 

Κυχρεία 570. Περσίς 50, 135, 250, ὅζο. Ραβϑβίτη. 
Πηγασταγών 35. 

Λέσβος 882. δα μῦν 
Λῆμνος 80ο. όντος 877. 

Δίλαιος 2308, 970. Προποντίς 876. 

Λυδοί 41. ἊΨ 
Λυθίμνας 997. Ῥόδος 801. 

ἘΠ 315 Σαλαμινιάς οὔ5. 

Μαγνητική 402. Σαλαμίς 273, 284, 447, 893. 
Μᾶγο», 318. Σάμος 882. 
Μακεδών 402. Σάρδεις 45) 321. 
Μαραθών 475. Σεισάμης 322. 

ΑΕΞΟΗ. ΡΕΒΒ. 732 Ο 



Σευάλκης οὔρ. 
Σησάμας 982. 
Ξιλήνιαι (πέτραι) 303. 
Σόλοι 803. 
Σοσθάνης 32. 
Σοῦσα τό, 535, 730. 
Σούσας 950. 
Σουσιγενής 644. 
Σουσίδαι 557. 
Σουσίς 110. 
Σουσισκάνης 34, οὔύο. 
Σπερχειός 487. 
Στρυμόνιος δ6᾽. 
Στρυμών 407. 
Στύγιος 667. 
Συέννεσις 326. 
Σύριος 84. 

ΙΝΌΕΧ 

Τενάγων 306. 
Τῆνος 884. 
ἹΤμῶλος 40. 
Τόλμος 908. 
Τύριος οὔ3. 

“Ὑσταίχμας 972. 

Φαρανδάκης 31, 958. 
Φαρνοῦχος 313, 967. 
Φερεσσάκης 312. 
Φρίξος 70. 

Χίος 882. 
Χρυσεύς 314. 

Ψάμμις οὔο. 



ΟΧΕΟΚΡ 
ῬΕΙΝΤΕ. ΑΥ ΤῊΕ ΟΙἸΑΚΕΝΒΌΟΝ ΓΕΕΘ9 ῃ 

ΒΥ ἨΟΚΑΘΕ ΗΑΕΤ, Μ.Α. 
ῬΕΙΝΤῈΝΚ ΤΟ ΤΗΕ ὑΝΙΝΕΚΘΙΤΥ 





Αὐτηοκ. 

Οδθϑαυ.. 

» 

Οαύα]1τι8 

σίσοστο. 

᾽»ὔ 

ὦ 

᾽»ἦ 

᾽» β 

᾽» 5 

ΗοΥδοΘ 

39 

Ζανθηϑὶ 

Τυῖνν 

3) ἐπὶ 

ΦΙατοπδοι διὸ δ οιίοο 

ΟΕ 

ΦΟΡΟΟΙ (Ιδδοίςδ. 

Ι. ΤΑΤΙΝ ΟΙΑΘΒΙΟΒ. 
νοκκ. ΕΡιτοκ. Ρκιςε. 

σα ες αν, Βοοῖς 7, 11 Μοβθεῖῖγ. . . . . 25. 

" Βοος 7-1717 Ἢ δ" ΤΣ ὧν το δι 

. Βοοῖς 711-.Κ Ἢ ἘΜ ΚΠ" 25. θά. 

» Βοοῖς ΥΕΡΙ͂Ι͂,, ππέτ- 2065. 

ΟΥΟΣΣ ἔπ ν΄. ᾿" απ πςς 3. 0.0. 

ΤΠ τῆς «δε εεία (τεχὶ ἰ ΕἸΠΕ σοί, 

«δοίρεΐζογις, 3 Ῥατῖβ. . δ αϊίοτά. . ἐαεᾷ τς. 64. 

,δδσείφα 7 ε1ὲ675.. Ῥυϊομαγα ὅς Βειπατά.. 35. 

«ϑόοοεζ 7. εζ267ς (ἰεχῖ ομ]γ) δηαΐβοῃ. Ὁ. . . . - 45. 

2 ὲ «1» ι1εἴζτα ΘΈΟΘΟΙΣ 9. τον τὸ 35: 

22ὲ “δ᾽ὁγεοοίμείο Ἡῦχῖεν . ᾿ς τ. - 2": 

.Ὀγο Οἰμορίῖο. Ἑατηξεν - στ ότι 3535. 0κ: 

}γο ΜἼαγεοίο . . Ἐδυβδοι, -  - - . ᾿ 25: 02: 

,}ῦγο Μῆϊίιοπε. . Ῥουπίοπ.. - - - - 2: 02): 

ΠΟ Πϑεσῖο ποτὶ - Θίοος τπιΠπιΠτι|π 2:0: 

ἰϑσζεος γαμέει. ἐν ς Κιηρ. . - ς τοῦ 25: 07 
75 Ο. Οαες. δέν. ἀπ 

775 ἸΧΕΡΥ ΕΙΣ ὅ. τ΄: Ὥ 15. 06. 

Ῥλείῥἧε Ογαζίογις 
ΠΣ ΧΟ ' » ΒΤ 

Οαξζίρμαγίαγε Ογαζίοης Ὅὕροοι. . . . . 25. δα. 

Οὐΐδές, (αγηι. δαᾶδε., Ε2οαος Δ Ίοκμαπι. . , . ὅ» 

Οαές, Βοῷξ ἡ . .. " πῶ “92:- 

“ϑοίσείφα ΟΣ. . . - ο Υ σς ἀχοὶ 

716 Οοριῤίοίε γογὰς ()ηρταίεγε 7 χῆ) 35. Θά, πὰ 5ς. 

ΧΙΠ] ϑαίδγες . . . Ῥεδίβοῃ ὅς ϑίσοῃν. . 9. 

δε οοίζονις, 3 Ῥατίβ. Ιεε- ασμοσ. . ἐαεἦ 15. θά, 

Βοοῖς Ρ-} 7]. .. Οἷἴπεγ ἃ Μαίβεβοη. . δ5:. 

ΒΟΟΕΌΧΥ τἰἶνὸ τῶν: Ἢ "ως Αὐ ΟΣ 



. 

ἘϊδαῦαΒ 

3, 

3) 

ῬΙΙΩΥ 

ΘΟ 8} 

Βαιυϑῦ. 

τ δοϊξίμβ. 

32) 

"» 

ὙΘΥΘΩΘΘ 

Γ . 

ΤΊΌ.}}]ὰ5 δα 

Ῥτορουῦϊαβ 

ντ:. . 

᾿ 

᾿ 
᾿ 

. 

Ι. 
νοκκ. 

δοος ΚΓ 77 

δοοῖς ΧΧΕΧΧΙΖΩΖ. 

ΒΟΟΣ ΔΌΛΟΝ Ὁ 

δοοῦ ΧΧΖ]. 

Δζχηθδια. ὁ 

ϑεοισείφα [ισψες: 
Μζέζααες, 
ἐοεΐες. Ῥατεδαγῖας 

͵ϑιεἠοεΐζοτι. 

Ζγζοέζα, Βοοξ 7 

" δοοῦ 71. 

Οαδίζυξ. . 

7 γ27224772772265 

δμαίο715 

ϑοἐδείφα 7, δέέεΚζς. 

δοοῦ Χὶ 

Βελίρηε σαί. 5 περεγέλ. 

ἄππαΐς 717-17} 

“πηπαΐς (ἰαχί ομ]γ) 

Αππαΐς 7. ..- 

“4«οἰλὲ 

“πάγέα 

Ῥλογηεῖο. 

ἰ διε σεΐζογιε. 

7 λεηιῖ:- 

χίλ αν 7ρείγοαμείο72 
απαὶ Διοΐες, 2 Ν᾽ Οἰβ. 

(Μῆρίαίογο 7χέ, ἔ71- 
εἰμαξγιρ 2727107γ. Ζ)067)15) 

«φησ 7. 

2 Χ ᾽ν; 

“ομοϊα 7 ᾿ Χ (με ἔρον: 
]}αγί5) 

ἜζοσποΠι"- 

Βεεοίξες αγοα] σφογρῆες. 

Οτογρίος, 7, 711. 

Ζ12Π2||.Κ. ᾽ 

ΓΑΤῚΝ ΟΥἸΡΑΘΘΒΙΟΒ. 
Ἐριτοκ. Ῥισε. 

ΟἸπον ὃς Μαίμεβοθ.. 25. 

Ταΐμαια.. ΤΠ 55. 

" ον 2:5: 00 

᾽7 ἸΝοενς 25. δά. 

Βτονγηΐηρ ὃ. πῆρε . . 35. 

᾿ ΑἸ]Εεη τς. θα. 

Βδιηβαυ. 5 Ὁ 

Ονεη. - 35. 6. 

ἌΣ 25. 

Γλπάθαν.. 25. 6ά. 

Ετδθιηδη ὃ. ΘΙοπδη... 3235. 

ΘΟΠΏΘΠΞΟΠΟΙῃ . 45. 6α. 

Ρειομαγὰ ὃ. Βεγῃατά.. 3. 

Ῥεΐδγβοπ ὦ 5:68. 

(αρεβ 45. δά. 

Εστποαῦχ 55. 

τῇ ός. 

ον 25. 

ΒΙομηαη.. : 35. 

Ἐτεδιηδῃ 8. ϑίοτηδῃ.. 3245. 

Θ]οιᾶῃ.. ΤΥ ΡΠ 5.0. 

Εαμιθαυ.. ο. 65 Ὁ (ὧν 

Ῥαρί!]οπ ὃ. Η ἱρὰ Οἰοίλ, ός. εαελ. 
ο727 οστόγς, 35. 6]. 

7εύτατα 

3) 

}) 

35. θα. ἀπὰ 55. 

15. δά. 

Ηαΐρῃ 15. 6α.; ἐγ 7 υο  αγές, 2ς. 

Ῥδρ ]]οη ὅς 
[5 ΕἾΤ) 

7εῖταα. 

Ῥδρι]]οη δι 
Ηαΐϊρῃ 

7ετταπὶ 

. 

57177 εσυόγ-, 25. ἐαεἦ. 

25. 6ά. 

“217 ἐοσεγις, 25. 6. 

25. δά. 

᾿ΠΠ 25: 6» 



Αὐτηῆοκ 

ΑΒΘ 5 

σοῦθθ.. . - 

ΒῬϑιποβύμθιηιθβ ᾿ 

Εμαρ 68 

᾽ 

᾽» 

1. ΑΕΕΕΚ ΟΠΑΘΘΒΙΟΞ. 
ψνοκκ. 

ΑΙ ξα»Φ)Ρ271071 .. 

Ολοοῤλογοΐ. 

Ἐτριορζαδς. . 

γογηεσίλειςς Βοιεγραί. 

“ελαγηπίαγις 

Βέγας 

ΟΙομας ; ἔγορε 

Αημέρλς. 

ΓΑ 772 

ἤγας2- 

αι πιο ὸὺς- 

Ογαΐζονις» αραΐγεο: ῬΑ, 

Ι, δάϊ. 2, Οἴνα. 717-11 

ΠΣ ας, ΖΖ. Ζ7, 

77,206 Ολεγς. 

Ῥληῥίος ον .. 

7)6 Οογοα ὃ 

“7ετάξζας 

Αμοοέῖς.. 

Βαεελαε. 

(γεϊοῤς. 

ΡΟΣ μέ σ᾿ 

ΦΟΩΩΣ ὃς οἰσ ἃ σ. ὁ 

“εγαείοϊαάας 

ΟΣ πο τῷ ἘΠΛΒΌΝΟ 

7ῤλῖρερέα γι 7 ατεγὶς. 

ἥεαεα .. 

ΑΥΥΘΞΊ ΑΝ ὦ δ, δὲ οἷ ὦ 

Βοοῖς ΚΥ αμα Κ7. 

Βοοῖ 7Χ 

εσ Ξ  ὺ--. 

Ἔν .---. ὌΠ 

»,. 217 (οὐ θερ᾽ππειβ) 

» ἌΠΖΙἊΞΧΑΚ.... 

Οάγοεν τ]. 

7 απά 77 

Γ7 αμπαᾶ ΖΓ 
37) 

᾿» 

ΕἸ ῬΙΤΟΚ. 

Βιάσνίοις.. 
᾽»Ἶἷ 

Ρεϊοκασά.. 

Μεγ. 

Τεγγατὰ ᾿ 

Κιησ 

7εγγαπὶ ξ 

Οπι οΚϑμδηὶς.. 

ΤΠοηρ 

ἩΗδερεσγάβη. 

Τεγατα. 

᾽ν 

3) Ἂ . 

Ηερεσγάεῃ. 

Μειτυ. 

ΑΡΡοῖι. 

᾽ 

Μοῦσο. . 

Ταίμαπι. 

Μοητο. 

ΜΈΥ « - 

ΕΣ 

ἐαεΐ 

οΖ27 εοτυε7-, 
εἰοέζ, 25. θα. 

ἰ Αθδοιὶ ὅς Μαΐβεθοθ. 34-. 

. ἐαεΐ 

ΡῬκισκ, 

35. 

3: 

35. 

25. 

35. 

35 

5 

1: 

35. 64. 

35. δα. 

15. δώ. 

θα. 

45. όα. 

25. δα 

35. 6(. 

35. 6(. 

6α. 

6α. 

6ώ. 

δα. 

25. 

2: 

25. 

25. 

35. 

2:- 

35. 

55. 

15, 6α. 

15. δα. 



ΠπΠ. αΚΕΕΚ ΟἸΑΘΘΙΟΞ. 
Αὐτηοκ. ννοκκ. ἘΣ ΙΤΟΚ. 

Ηοταθῦ. . . Οάγεεν ΣΧ... Μεηγ. 

τ ΤΑ τ: Ὄ ΧΠΕΧΧΙΡ. τ 

πα ΟΥ ὦ » ΧΠΕΧΥΡΖΙΙ. " 

Ιοῖθ. . .. Κεγα Ηἤοίογα . . . Τοιτάτα. Ε 

Τιγϑῖὶθβ.. . . ΑιϊαῤῥἪἬος. . . . . 8861} 

ῬΙδίο τις οι τ τ ὴῖἷἴὖὦ- ΘίοοΙΩ 

Ὡς κα ὁ α. 

Ὦ . . «. 2Ζεμο 

3) 

3) 

»-΄Π΄Π Ὁ ε ο ι’ Ῥινες. 

ΡΙαΐασοη.. . Ζξἔυος οὐ ίλε σγακεΐδὲ . Ὅπάογμῃ!!!.. 

ΒΟΡΠΟΟΙ͂ΘΒ. . ((ομρ]είθ).. . . . Οδρρβε! ὃς ΑΡΡοῖίί 

Ὥ τὲ 5. ὁ ἀ 2 Ἐδ6 » ΞΞ 

»"» - - - Ζπζρυχε 

ποΠοΠσο[οΠρΠᾶΙ χα 
δ ω ᾽ 3) 

»"» - - - Οεαλοι Οοϊορηομς. .. ἢ Ἢ 

» “ - - Οεαάϊξιος 7γγαρηος .. Ἢ Ὄ 

᾿; ΤῬΑϊιοείοίες. Ἢ ἧς 

Ἢ 7 γαελγγεεας ἣ» Ἢ 

5. δὲ ὁ ᾿ εθηπες 7707): Ἵ7ακ, Ταῦτοποα.. δαςἤ 
» «“4»ιἼζρογ26 

ΤΗΘοοῦϊῦθαβΒ. ἠάώάγνΖο5, δε... . . . . Κγμδβίοη. 

ΤΕυογᾶϊᾶθα.. δοοξ 7. . . . . -. Εοτρεβ 

οι ΡΥ Τῶν ΟΝ ἀθορ οι, δὲ δ΄. Ὁ ὁ. ὁ 

ΣΘΠΟΡΒΟΝ.. δ εγ «εϊοοίίοης. . . . ῬὨΠΠ]Προίίβ ὃς Γ Ἔστατα 

» τ-ιΠπιὃἷ - οιεχοογοδ τ ππΠΠΠἔρΠΠρ᾿ ἘΠΙΠΡΟΙ ΕΞ. 

πΠΠΠ᾿ 2 αὐ οέοεοιυΨὁοΨν,νιοὁΕΠηςοὁοὈΠσιι[ὁὃΠ0ὺ ΜΑΣ ΠΑ ΠΝ" 

Δ ἡ » 5 5.00.0 Βπεπηρ 

ΕΡΉΒΕΙ, εθ εις ᾿ ΩΓ ὁ αν ὁ ΜΕΘ Ὁ 

ἘΝ ὐπινς: ᾿ ΧΙ ΝΣ ᾽Σ ᾿ 

ΤΟ να, Ὁ ; ΤΙΣ ἃ: " - 

ἜΝ ΤΥ ὦ " Τγοεαῤνίαγν . " 

"-ιΠ-ι - Οὐ υαρα ροροροο΄οιοὁοὁθιρ 

» τ... (Υνγοῤαθάϊα ΖΓ, Κ΄ ΟΡ ον ἂς 

Ὦ νον.) “ἤορζιρρῖσα 7,7 . .. ὕμπάασμῃ!. 

ν -... μ“]ηήγιογαῤέα . . . . ΜδῖθΒΑΙ. 

ἼᾺ Καγ ίο ϑεοίίοπβ 1-3, ἴογ Τεδοῇοῦβ οπΪυ, ῥγίοα 25. 64. πεῖ. 

Ῥᾷισε. 

15. 64. 

25. 64. 

25. δα. 

45. 64. 

105. 64. 
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